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VOORBERICHT.

>^ JJaar bij de uitgave van een geschrift] e als dit, zoo licht

wordt gedacht aan antipathie en wrok, wensch ik den lezer

vooraf mede te deelen, dat ik gedurende mijn 20-jarig verblijf

in de Minahassa nimmer eenig geschil met een der heeren

Hulppredikers heb gehad, en, zoo niet intiem, dan toch met

velen hunner steeds op vriendschappelijken voet en aangenaam

heb geleefd; dat ik goed Zendingswerk waardeer en een sterk

voorstander ben van verbreiding van 't Christendom.

Het volgende is dan ook enkel uit de pen gevloeid door

de overtuiging, dat het meer dan tijd is, dat eindelijk in de

Gonversiezaak eens klare wijn wordt geschonken; dat het volle

licht op de zaak schijne, en de plannen, daarvoor gemaakt,

nóch in het belang der Zending, nóch in dat der Regeering,

nóch in dat der Minahassa en nóch in dat der Protestantsche

kerk zijn.

Waar in deze brochure van Zending, Zendelingen en

Hulppiedikers gesproken wordt, heb ik steeds de Protestantsche

op het oog.

De Schrijver.
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slechts als oen van de vele geschriften, wier verspreiding onder geloofs-

genooten voor de Zending nu eenmaal noodzakelijk is, evenzeer als die

van aanplakbiljetten voor den tooneeldirecteur.

De brochure-GuNNiNG voorloopig latende rusten, wensch ik aller-

eerst, op ^ond van hetgeen ik in mijne omgeving heb kunnen waarnemen

,

het standpunt uiteen te zetten, dat m.i. de Zending in het algemeen

dient in te nemen.
De ontwikkeling van een enkel individu toont alle punten van

overeenkomst met die van een geheel volk. De verrichtingen van den
pasgeborene zijn slechts vegetatieve ; alles geschiedt zonder bewustzijn.

Langzamerhand ontwaken de zinnen en toonen de hersenen de eerste

sporen van werkzaamheid. Na deze zuigelingsperiode komt langzamer-

hand de kinderiijke. Het kind leert staan, gaan, spreken, enz. en toont

lust tot nabootsing en waarneming. Op dezen leeftijd begint reeds de

geestelijke opvoeding, de vorming van het verstand. De opvoeding in

huis wordt eindelijk te eenzijdig en onvoldoende. Het kind moet naar

een bewaar- of Fröbelschool, waar het al spelende veelzijdig ontwikkelen

kan ; in zedelijk en verstandelijk opzicht voor de school voorbereid

wordt. In het zevende levensjaar is de taak der Fröbelschool voleindigd,

en wordt het kind aan de gewone lagere school afgestaan, alwaar het,

toenemend in lichamelijken groei, voor het latere leven wordt voorbereid.

Ik koos dit beeld om eenigszins afgebakend te kunnen aangeven

op welk standpunt de Zending o.i. zich dient te stellen ten opzichte der

volksontwikkehng, h.1. op dat der Fröbelschool. De Zending zie hierin

geen minachting ! Een goed geleide Fröbelschool kan enorm veel nut

stichten en de taak van het personeel is, goed opgevat, verre van gemak-
kelijk.

Al spelende wordt het karakter der kleinen gevormd en enkele

kundig- en handigheden aangeleerd. De spraakorganen worden ont-

wikkel* doch het lezen overgelaten aan de lagere school ; er wordt
gewerkt met kleine hoeveelheden, doch geen cijfers worden geleerd ;

het hanteeren van de griffel wordt bij het teekenen aangeleerd, doch

geen eigenlijk schrijfonderwijs, enz. De resultaten van een Fröbelschool

zijn in de eerste plaats afhankelijk van den tact, de karaktereigen-

schappen, enz. van de onderwijzeres. Heeft dat kind het 7e levensjaar

bereikt, dan gaat het de lagere school bezoeken. Het is een eisch ; het

kind is een volgende levensperiode ingetreden ; de onderwijzeres mag
zich er niet tegen verzetten, hoe hard haar ook het afscheid van hare

pupillen moge vallen. Nimmer mag ze zich door de lieftalligheid der

kleintjes laten verleiden, deze nog een paar jaar aan te houden ; een

euvel zou het zijn, wanneer ze dit nog wèl deed als propaganda voor

hare school ; nog erger een kind, dat reeds een paar jaar op de lagere

school is geweest, op hare school terug te nemen. Het knaapje heeft

dan reeds gemerkt, dat de lagere school hem meer passende leerstof

aanbood; het eens zoo volgzame, aardige kereltje, wordt een onver-

schillige, ongehoorzame en stugge jongen, wiens opvoeding met totale

mislukking wordt bedreigd.

Zie hier het tegenwoordige standpunt der Minahassa ; een beeld



van het verzet der bevolking tegen de in geen enkel opzicht te recht-

vaardigen Conversie.

„Maar wat is er tegen," hoor ik den heer Gunning zeggen, ,,al8

die Fröbelonderwijzeres nu aan haar inrichting een lagere school ver-^

bindt en met de opvoeding der kleintjes doorgaat ?" Wel, dan verliest

ze hare moeilijke taak uit het oog ; haar eigen werkkring is daartoe

reeds te omvangrijk, te ingewikkeld.

Voor hetzelfde feit staat de Zending. Terwille harer propaganda

verlangt ze door de Conversie een buiten haren werkkring liggende taak

op zich te nemen, in plaats van kracht te zoeken in verbetering van
eigen organisatie en werkprogramma. Om aan te toonen, dat op eigen

terrein nog zoo veel valt te verbeteren, geven we het volgende.

Welke personen zün geschikt voor Zendeling?

Voor de toelating op de Zendelingsschool te Rotterdam, alsook

vóór de uitzending zou ik met het oog op de latere ontberingen, enz.

een geneeskundige keuring verlangen, nog strenger dan voor Indische

ambtenaren.

Wanneer men zoo 27 jaar in Indië is en daarvan ruim 20 in de

Minahassa, krijgt men langzamerhand een kijk op sommige zaken.

Ziet men dan van die bloedarmoedige, nerveuse, onhandige Zendelings-

gezinnen aankomen, die doen denken aan eene reis naar een herstellings-

oord, dan slaat men de handen ineen en vraagt zich af : „Zijn dat

menschen, die het bosch in moeten en op den Inlander den indruk

moeten maken van zessen klaar te zijn ?" Eveneens worde aan het

karakter hooge eischen gesteld. Een zendeling moet zich in alle om-
standigheden weten te schikken, zich kunnen behelpen. Iemand, die

alles op een presenteerblaadje wenscht, is ongeschikt voor Zfïndeling.

Een zacht, niet zwak, karakter en een innemend voorkomen ; een sterk

rechtvaardigheidsgevoel ; zeer ontwikkelde eerlijkheidsbegrippen
; geen

heersch-, heb- en eerzucht ; oprecht, eenvoudig christelijk ; verdraag-

zaam jegens andersdenkenden en hunne godsdienstige overtuiging

eerbiedigend ; de takt om vrij ingewikkelde zaken eenvoudig in woord
en beeld te kunnen voorstellen ; lust tot het lezen van populaire werken
op elk gebied ; geen tijd verspillen ten nadeele der Zending aan al te

diep gaande taal- en ethnografische studiën ; spoedig het vertrouwen
van anderen weten te winnen ; wilskracht en volhardingsvermogen,

enz. Al deze karaktereigenschappen hebben voor het Zendingswerk

oneindig veel meer waarde dan uitgebreide theologische en dogmatische
kennis en moeten daarom in den aanstaanden Zendeling in hooge mate,

meer dan thans geschiedt, worden aangekweekt of hem van nature eigen

zijn. De Zendehng zij meer de man van de daad dan van het woord.
Naast roeping moet hij de gave bezitten zich juist in de laagste phase van
verstandelijke ontwikkeling te kunnen indenken ; in de zielen der op
lagen trap van beschaving staanden te kunnen lezen ; de aanleiding tot

goede en slechte handeüngen weten op te sporen en op gepaste wijze

weten aan te moedigen of uit te roeien.

De opleidii^ wensch ik in overeenstemming met den verschillenden
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werkkring in tweeën te splitsen, n.I. in één voor de Hulppredikera en

één voor de eigenlijke Zendelingen. Over die der Hulppredikers kan ik

kort zijn. Het gaat natuurlijk niet aan in alle gekerstende streken

predikanten te plaatsen. Daar, waar dit niet kan, is de plaats der Hulp*
predikers, wier opleiding nagenoeg dient te zijn als voor de tegenwoordige
Zendelingen. Ze zijn bestemd om het Christendom meer te vestigen,

waar het terrein door de Zending kan worden ontruimd. Ze worden
op gouvernements kosten opgeleid, hetzij door het Genootschap, hetzij

door den Protestantenbond, en zijn Gouvernements ambtenaren, die met
de Zending niets hebben te maken. Onder hen begint de eigenlijke

prediking, catechisatie, het vormen van Christengemeenten, enz. alles

in de Maleische taal. De Zendeling werkt in hoofdzaak met de daad; de
Hulppredikers meer met het woord. De bezoldiging der laatsten dient

hooger te zijn dan thans ; emolumenten dienen te vervallen.

De opleiding der Zendelingen besta in

:

1°. aankweeking van de reeds genoemde karakter- en lichaams-

eigenschappen. Ze worden geoefend in het roeien (pagaaien) en zwem-
men ; het komt eiken Zendeling te pas. Ze worden getraind in het

afleggen van vrij groote trajecten te paard.
2°. het leeren van de Ned. taal en het enkele boekhouden, opdat

een behoorlijke correspondentie en administratie kan worden gevoerd

(oefening in het opmaken van een eenvoudig verslag ; een eenvoudige
boekhouding volgens modellen ; het aanleggen van een kasboek. Voor
het een en ander worden uit daartoe geschikte geschriften, verslagen,

enz. een serie algemeene modellen samengesteld. Deze kunnen op school

als oefeningen dienen en later worden meegegeven).
3°. het leeren der Maleische taal. Vaardigheid in het spreken en

schrijven van het Maleisch ; het vertalen van eenvoudige stukjes van
het HoUandsch in het Maleisch en omgekeerd. Het maken van een

opstel over een of ander onderwerp. Alles volgens een methode, die

later ook gemakkelijk op elke andere taal kan worden toegepast.

4°. het leeren kennen van de algemeene karaktereigenschappen,

gebreken en gebruiken der Inlandsche bevolking.

5°. een cursus in timmeren en smeden ; eenige handigheid in het

vervaardigen van blikwerk en het soldeeren, voorzooverre men zichzelf

daarmede later zal kunnen redden en anderen aanwijzingen zal kunnen
geven. Eenige landbouwkundige kennis.

6°. het leeren bespelen van harmonium, zoowel voor eigen genot

in de eenzaamheid als anderszins.

7°. onderricht in de eerste beginselen van gezondheidsleer, genees-

en heelkunde.
8°. een cursus in het photografeeren.

9°. onderricht in teekenen en meten, opdat de Zendeling zelf het

plan van een eenvoudig gebouwtje, een sloep, enz. zal kunnen projec-

teeren.

HuweUJk en uitrusting van den Zendeling. De Zendeling kome
getrouwd uit. Niemand heeft meer dan hij, die geroepen is vele jaren

in de eenzaamheid door te brengen, behoefte aan een gade met opge-



ruimd humeur, een krachtig gezond gestel ; een huisvrouw in den volsten

zin des woords ; die zelf naald en draad weet te hanteeren ; een vrouw,
die in karaktereigenschappen haar man evenaart. Kan ze hem bij den
eenen of anderen tak van zijn omvangrijke werkzaamheden b.v. zieken-

verpleging, behulpzaam zijn, des te beter. Beiden krijgen, wat kleeding

betreft, een, alleszins voor de tropen geschikte, uitrusting mee. Boven-

dien : een heeren- en dameszadel en harnaehement ; een kist met popu-
laire werken op elk gebied van practisch en moreel nut. Daaronder :

1°. een groote collectie van de eenvoudigste bijbelsche en zedekundige

verhalen en verhaaltjes, geschikt om door den Zendeling in de landstaal

overgezet en naar den volksgeest omgewerkt, te kunnen dienen om
volksgebreken te gispen en volksdeugden te verheerlijken ; een een-

voudige rekenmethode ; eene dito voor het aanleeren der Maleische
taal ; een algemeene methode als model voor een leesmethode in elke

volkstaal ; een eenvoudige praktische teekenmethode ; eene dito schrijf-

metliode ; een algemeene methode om in den kortst mogelijken tijd

inziclit in een vreemde taal te krijgen ; een kinderbijbel, enz.

Een compleete timmerkist ; een eenvoudige draaibank ; voorts

V smids-, blikslagers- en soldeergereedschap. Een eenvoudig, speciaal

voor de tropen vervaardigd harmonium met de noodige stichtelijke

muziek. Een goed voorziene medicijnkist, verbandartikelen, enkele

heelkundige instrumenten, enz.

Een eenvoudig degelijk fototoestel met bijbehooren. Fotografeeren

is in de eenzaamheid een der aangenaamste afleidingen en de kiekjes

kunnen tevens dienen ter opheldering der mededeelingen en verslagen.

In Indië aangekomen wordt de uitrusting gecompleteerd met het

noodige eenvoudige huisraad.

\'oor het vertrek naar de standplaats worde den Zendeling, hetzij

door het Genootschap, hetzij door de Regeering, een Inlandsche vroed-

vrouw toegevoegd, die tevens bekend is met ziekenverpleging en de

Indische huishouding.

De Zendeling op zijn terrein. De Zendeling huurt of koopt zoo

mogelijk een geschikte woning ; anders bouwt hij er zich een. Een
afzonderlijk gebouwtje voor de behandeling der zieken ; een atelier voor

timmeren en dito voor smeden zijn noodig.

Een eerste taak is aanraking met de bevolking te verkrijgen en zoo

spoedig mogelijk haar vertrouwen te winnen. Daarvan wordt zooveel

doenlijk profijt getrokken voor het aanleeren der landstaal. Alles, wat
eenigszins achterdocht zou kunnen verwekken, worde vermeden. Is

de Zendeling door zijn gewone werkzaamheden alzoo van de volks-

gewoonten, gebruiken, deugden, gebreken en de taal voldoende op de

hoogte, dan begint hij met de godsdienstoefeningen, die gedurende de

eerste jaren behooren te bestaan in bijeenkomsten, waarop door den
voorganger slechts zedekundige lessen worden gegeven. Hij bedenke

daarbij, dat het eenvoudigste dikwijls nog niet eenvoudig genoeg is.

Gaandeweg begint hij de Christelijke leer meer op den voorgrond te

brengen, doch zorge zich ook daarbij tot het eenvoudige en bevattelijke

te bepalen. Langzaam maar zeker wordt de werkkring opgezet ea
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iiitgebreid. Intusschen worden lees- en rekenboekjes in de landstaal

bewerkt, en wordt, als daartoe het geschikte moment is aangebroken, de

eerste Zendingsschool gesticht.

De Zendeling trede daarin de eerste drie a vier jaar zelf als onder-

wijzer op en vorme alzoo door voorbeeld geschikte leerkrachten. Al
naar omstandigheden kan het aantal schooltjes worden uitgebreid,

doch men boude zich aan het eenvoudig leerplan in de volkstaal ; later

het Maleisch als bijvak. Het onderwijs is steeds een goede maatstaf

voor het peil van ontwikkeüng van een volk. Blijkt het eenvoudige
leerplan niet meer voldoende, wordt de Maleische taal reeds door de

meerderheid verstaan en zijn andere omstandigheden naar evenredigheid,

welnu dan heeft de Zending op dat terrein haar moeilijke, omvangrijke

en] schoone taak schitterend volbracht, en drage haar werk aan de

Regeering over, die verder zorgt voor de economische ontwikkeling,

passend openbaar lager onderwijs, enz., terwijl Hare hulppredikers de

verdere vestiging van het Christendom bewerken. Doch hier komen we
aan het teere punt ; het afscheid valt zwaar ! De Zending bedenke,

dat het een eisch is. Het volk is een nieuwe ontwikkehngsperiode inge-

treden ; de Zending mag er zich niet tegen verzetten, hoe hard haar het

„zich terugtrekken" moge vallen. Nimmer mag Ze zich door de goede

eigenschappen van een volk of uit vrees voor de toekomst laten verleiden

een volk te lang onder haar hoede te houden. Een euvel zou het zijn,

wanneer ze dit deed voor Haar propaganda ; nog erger, wanneer ze

een volk, dat reeds een volgende ontwikkelingsperiode is ingetreden,

weer tot een vorige wilde terugvoeren.

De Zending stare zich niet bhnd op die kleine plekjes op de kaart

van Ned.-Indië, waar het terrein door haar is bewerkt, maar zette in haar
devies : excelsior ! Er hggen tusschen Kottaradja en het Sneeuwgebergte
van N. Guinea nog voldoende terreinen voor eenige eeuwen Zendings-

arbeid. Evenals de oude bewaarschool, zonder op het terrein der lagere

school te komen, in de laatste vijf en twintig jaar is verbeterd tot onze

tegenwoordige Fröbelschool, zoo zou ik ook wenschen, dat het oude
Zendingswerk werd geperfectionneerd, zonder buiten het oude pro-

gramma te gaan. Schoenmaker blijf bij uw leest ! De Zending zoeke

in die volmaking hare kracht ; er is waarlijk binnen het oude Zendings-

terrein nog zoo veel te verbeteren.

In 't kort wensch ik aan het voorgaande nog een paar punten toe

te voegen.
1°. De Zendehng mag tijdens zijn dienst, evenals de geestelijken bij

de Katholieke missie, geen bezittingen hebben. Alles, wat hij meekrijgt,

het huis, dat hij bouwt, enz. alles blijft het eigendom van het Genoot-
schap. Al het noodige worde hem op ruime schaal door het Genootschap
verstrekt, doch bhjft haar eigendom ; verder worde hem een ruime
lijfrente na b.v. 25 of 30 jaar dienst verzekerd ; voor de kinderen worden
studiebeurzen genomen, enz. De Zendehng mag dus niet ten eigen bate'

handel drijven. Bestaat er in zijn ressort behoefte aan toko's (kleine

winkels van artikelen van dagelijksch gebruik) en beschikt hij over

inlanders, die geschikt zijn om aan het hoofd daarvan te staan, dan
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biede hij de behulpzame hand om die inrichtingen tot stand te brengen,

doch doe dit geheel belangeloos ; hoogstens neme hij een gering percen-

tage der winst ten behoeve der Zendingskas.

De Zendeling mag geen eigen landbouwondernemingen of veestapel»

hebben. Daarmee wordt voorkomen, dat hij zijn aandacht daaraan te

Teel wijdt ten koste van zijn Zendingswerk en dat argwaan onder de
Inlanders wordt opgewekt. Thans doen tientallen minder vleiende

verhalen van zelfverrijking van Zendelingen onder de Inlandsche

bevolking de ronde. Ze hier mede te deelen, achten we overbodig ; wie
daarvan meer wenscht te weten leze bijv. de in het Tijdschrift van
Ned. Indië ongeveer veertig jaren geleden gevoerde polemiek tusschen

den toenmaligen Controleur van Belang de Clerco en den Zendeling

WiERSMA te Ratahan en de artikelen der Menado Courant. We halen

het feit slechts aan als o.i. misstanden bij de Zending, die het zoo hoogst-

öoodige vertrouwen in haar fnuiken.

|S«=; 2°. Afschaffing van het moerid- (mannelijke) en anak piara-

<vrouwelijke) pleegkinderenstelsel bij de Zendelingen en vogue. De
minder vleiende verhalen, die onder Inlanders de ronde doen van omgang-
van Zendelingen en moerids met de jeugdige landsdeerntjes, die als

anak piaras fungeeren nog daargelaten, ziet de Inlander in het moerid-

en anak piarastelsel vrijwel niets anders dan een middel om zonder
«litgaven'een 5 a 10 tal volgzame bedienden te hebben.

De meisjes worden later veelal aan de inmiddels tot genootschaps-

en godsdienstonderwijzers gepromoveerde moerids uitgehuwelijkt en
deze laatsten rechts en links geplaatst, met geen ander doel, zegt de
Inlander, dan om den pendeta (Zendeling) op zijn dienstreizen overaF

zonder kosten aan een goed en aangenaam onderkomen te helpen bij

menschen, die zijn gewoonten en behoeften kennen en verplichting aan
hem hebben. — In verband daarmee:

3°. Afschaffing van het zooeven vermelde kosteloos logeeren op
dienstreizen. Dit geschiede voortaan niet meer gratis, maar daarvoor
worde een bedrag van b.v. / 3.— è / 4.— per dag vergoed. De Zendehngen
kunnen eventueel van de gemaakte onkosten bij het Genootschap een

gespecificeerde nota indienen. Ook in deze acht ik het beter al de zonder-

linge in omloop zijnde verhalen maar te verzwijgen ; dit neemt niet weg,

dat èn door het te zeer behartigen van eigen belai^en èn door het moerid-
en anakpiarastelsel en het gratis-Iogies het zoo noodige vertrouwen en
de onmisbare achting voor den Zendeling bij den Inlander zeer zijn en
in de toekomst zullen worden geschokt.

4°. Uitbreiding en verbetering der ziekenbehandeling. Waar de

Zending in hare „Mededeelingen" met trots wijst op de resultaten op
dit gebied, moet het haar zeker duidelijk zijn, dat ze tot nu toe daarin

te kort is geschoten. Veertig a vijftig jaar lang is dit gedeelte van het

dienstwerk in de Minahassa verwaarloosd. Eerst toen de Katholieken

er mee begonnen, moest noodgedwongen ook de hand aan de ploeg

worden geslagen. We hebben hierbij natuurlijk niet op het oog de op
zeer enkele plaatsen in Nederlandsch-Indië, zooals bijvoorbeeld te

Modjowarno bestaande uitstekende ziekeninrichtingen der Zending,
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aan wier hoofd gepromoveerde Zendeling-geneesheeren staan.; dez&

inrichtingen echter zijn witte raven, waartegen de medische prestaties

der Zendehngen in het overige door de Zending geëxploreerde gebied

des te scherper afsteken.

T)'w enkele goede hospitalen krijgen daardoor dan ook wel iets van

onvoldoend gemotiveerde reclames.
5°. De Zendeling teekene van de volkstaal zooveel mogelijk aan :

diepeiv taaistudie worde hem verboden, omdat ze natuurlijk geschiedt

ten koste van andere meer urgente bezigheden. Daarvoor, maar ook

speciaal daarvoor, worden mannen als Dr. Adriani en Alb. RRuyr
ter gelegener tijd naar het Zendingsterrein afgevaardigd.

6°. Aanstelling van een Zendingsinspecteur. Deze bezoekt minstens

éénmaal in de drie jaar, eiken Zendingspost.

7°. Verbetering der periodieken (maandblad en mededeelingen,i

enz.) der Zending. Deze mogen nu op oude freules en keukenmeiden
in Holland indruk maken, voor personen, die langeren tijd in Indië

zijn en het Zendingswerk aldaar wat meer van nabij kennen, zijn ze;

onbeduidend, soms zelfs lachwekkend. Wanneer men zoo leest: ,,De

armsten onder de armen brachte» nog / 20.— extra bijeen, opdat ze

spoedig in het bezit van een nieuwe kerk en school mochten komen,'"

of een verhaal van drie a vier^bladzijden over de kalme berusting van

een Christen Inlander bij den dood zijner vrouw, dan denkt men onwille-

k-surig aan het woord ..lakwerk" voor (ie domme gemeente ; immers
bij een Mohammedaan bestaat in dergelijke omstandigheden oneindig,

veel meer samenwerking, berusting, enz. In grove trekken hebben we
met het vorenstaande aangegeven, hoe er o.i. nog veel kon worden
verbeterd op Zendingsgebied ; met het volgende gedeelte iiopen we de.

Zending er van te overtuigen dat ze beter doet zich daaraan te wijdenv

dan hare wei'kzaamheden in andere richting uit te ttreiden.

De Minahassa is een vruchtbaar land, waar viermaal het tegen-

woordige zielental een bestaan zou kunnen vinden. Armoede, bedelarij,

enz. zijn hier onbekend.

Integendeel, overal heerscht een zekere welvaart ; in sommige-

streken zelfs weelde. Het Binnenlandsch Bestuur heeft dan ook gemak-
kelijker dan eldei's buitengewone diensten kunnen vergen en de bevolking

weten te brengen tot verbetering van huizen, verfraaiing van erven, enz.-

Een weinig op het eergevoel werken, een weinig partij trekken van
den onderlingen naijver, zijn meestal voldoende om b.v. de huisjes in

een negorij behoorlijk gewit, de paggers gesnoeid, bloemperkjes op de

erven, enz. te krijgen. Wie voor het eerst de Minahassa gedeeltelijk

doorreist, gaat weg met den indruk : ,,Een prachtig land ; het mist het

trotsche natuurschoon der Preanger ; het heeft niet dat eigenaardige,

dat men in de Padangsche Bovenlanden aantreft, maar het is en blijft

ontegenzeggelijk een schoon land. De bovenmatige vrijmoedigheid van.

het volk (soms vrijpostigheid en brutaliteit genoemd), de naaperijen

van Europeanen, o.a. in kleeding enz. bevallen me minder."
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Ziehier de indrukken, welke ik uit don mond van tientallen pei^soiien

heb vernomen, die slechts voor korten tijd hier vertoefden.

Bepaalde men zich nu maar bij het bovenstaande, we zouden het

als eerste indrukken kunnen aanmerken. Meestal echter denken de

mehschen, die de Minahassa bezoeken, ook aan de Zending, gaan conr-

cludeeren, en komen tot onjuiste; gevolgtrekkingen ; men helt zoo h'cht

tot uitersten over. Vooretanders van do Zending slaan, vvijzend<3 op

die fraaie negorijen, die welvaart, de handen van verbazing ineen onder

den uitroep: ,,Ziedaar liet werk van de Zending!" Tegenstanders

werpen de Zending naar het hoofd, dat zij er de schuld van draagt, <jat

de Minahassers zoo'n lam ras zijn.

Hij, die hier jaren onder de inlanders vertoeft en landden volk meer
van nabij kent, meent, schouderophalend : ,,Weer iemand, die op eerste

vluchtige indrukken ophemelt of onrechtvaardig veroordeelt
!"

Voor hem gaan beide uitspraken mank aan groote overdrijving,

waartoe men door partijgeest zoo licht wordt verleid.

De Minahassa is van nature een rijk, gezegend land, dat de kalme,

meegaande bevolking welvaart bezorgt ; ja, een zekere weelde ver-

oorlooft.

Strijd om het bestaan is er onbekend. Door den betrekkelijketi

rijkdom van het land on de geaardheid van het volk zou dat deel van
Celebes bij een tactvol bestuur ontegenzeggelijk ook zonder de Zending
thans een der schoonste deelen van Insulinde zijn. De Zending heeft,

zij het dan ook ten koste van miUioenen, de bevolking tot Christenen

gemaakt en daardoor vroeger zeer zeker een goeden invloed op haar

uitgeoefend ; als zoodanig hebben we haar werk steeds te waardeeren.

Ik geef haar echter den weigemeenden raad nimmer haren arbeid te

overschatten èn op land en volk wijzende te zeggen : ,,Ziedaar onze

Schepping !" Zulke machtspreuken mogen goed zijn voor de propaganda,

voor den kenner der toestanden rieken ze naar eigen lof en overschatting.

We zouden willen vragen : .,Waarom steeds zoo met de Minahassa
gecoquetteerd en niet met andere streken in de Molukken, waar het

Christendom reeds eerder is ingevoerd ?"

Het is echter evenzeer te laken dat tegenstanders ingeslopen volks-

gebreken, waartegen genoemde Corporatie niets heeft vermogen te

doen, op hare rekening stellen, zooals helaas ook al te dikwijls geschiedt.

Men plaatse zich aan weerskanten op een zuiver standpunt en late

zich nimmer door partijzucht tot uitersten verleiden ; want door dit

laatste wordt steeds kwaad gesticht.

Op welk standpunt staat de Minahassa ? Ze is de ,,bewaarschool-

periode" reeds te boven ; ze is der Zending reeds ontwassen. Hoe eerder

deze haar verlaat, hoe beter. Daar kan ze haar taak als voleindigd

beschouwen ; ze gebruike haar krachten om elders op nog braak-

liggend terrein haar pionierswerk voort te zetten. Der Regeering zij

de verdere zorg voor het land toevertrouwd ; de Hulppredikers als haar
ambtenaren het geestelijk heil der bevolking en de diepere vestiging

van het Christendom. De Zending onthoude zich van verdere inmenging

;

ze trekke zich zoo spoedig mogelijk uit de Minahassa terug.
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Aan de hand van de brochure-GuNNiNG wenschen we enkele be-

schouwingen te geven, die meer licht op de zaak kunnen werpen.

Op blz. 1 lezen we, dat de oppositie in de Minahassa en op de eilanden

vaak overdreven is voorgesteld. Over de geaardheid en omvang dier

Oppositie straks meer. We hadden, daar we van tegenovergestelde

opinie zijn, deze bewering van den heer Gunning, een der belangrijkste

punten in de onderhavige kwestie, gaarne bewezen gezien. Zeer zeker;

het berichtje in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" was overdreven.

De waarheid was, zooals ook uit de Minahassa is geseind : In het Son-
dersche hebben personen en wel de notabelen der hoofdplaats, waar de

Hulpprediker gevestigd is, geweigerd aan het avondmaal deel te nemen
en uit het Amoerangsche zijn 3 inlanders, namens 34 anderen, naar den
Pastoor van Menado geweest met de mededeeling, allen Roomsch te

willen worden, als de Conversie doorgaat. Het berichtje was dus nog
niet zoo ver bezijden de waarheid. Doch dat doet niet veel ter zake.

Het gevaar schuilt hierin, dat de heer Gunning zichzelven en zijn

geloofsgenooten met zoo'n enkele betrekkelijk onbeduidende mede-
deeling in slaap sust, inplaats van de oppositie in haar geaardheid en
vollen omvang moedig onder de oogen te zien. Dit zal hieronder nader
worden uiteengezet. We volgen eerst den inhoud der brochure.

; Blz. 1 en 2. ,,De geschiedenis van af 1675 ; kerk en school waren
toen één; de schooltjes verkeerden in desolaten toestand." Hoe kon
het 2| eeuw geleden ook anders zijn ? Wij zijn echter nu tweehonderd
zes en dertig jaar verder

!

Blz. 2. „Hierin kwam langzamerhand sedert 1831 verbetering

door de Zending. Er werden Zendehngenwerküeden uitgezonden, die

weinig kostten." Prachtig, echt Zendingswerk ! „Eerst in 1904 is dit

zoo belangwekkend arbei3SVtld behoorlijk geregeld." Dus 70 jaar lang

geprutst en eene bekentenis dat te voren ongeregeld is gearbeid. En
nu : de eenige Zendings-ambachtsschool te Kakas met 30 leerüngen,

waai'van elk jaar 8 worden afgeleverd als timmerman en smid heeft

alleen in 1910 een regeeringssubsidie van / 11000.— ingesUkt. Dat is

andere chocola, van een zeer duur merk ; hier kon men in de Staats-

beurs, de schatkist tasten en was ,,bezuiniging" de vlag die tegen-

woordig bij voorkeur geheschen wordt om eene godsdienstige lading te

dekken, geheel uit het oog verloren. Het schijnt ons trouwens toe, dat

indien de heeren Gunning, Colijn en andere voormannen van het

Calvinisme dat woord in een gesprek bezigen, hun gelaat den trek ver-

toont, dien de oude Romeinen bij hunne auguren konden waarnemen
als deze elkaar ontmoetten.

Blz. 3. ,,De Zending richtte veel schooltjes op. De onderwijzer

had 10 a 20 gld. plus rijst ; de kosten voor dat lage, gebrekkige, primi-

tieve onderwijs werden door de bevolking vrijwillig gedragen." Prachtig

voor dien tijd ; met deze correctie, dat de onderwijzers van / 4.— tot

/ 6.50 per maand tractement ontvingen. Tegenwoordig, bij de hooge
door het Gouvernement verleende subsidies krijgen de hooMen der

Genootschapsscholen nog slechts van / 12.— tot / 20.— . Waar blyft

toch al dat geld ?
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Blz. 4. „Het Gouv. onderwijs is te duur om het algemeen te doen
worden." Ditzelfde moet van het Genootschapsonderwijs worden
gezegd. Wanneer het particulier onderwijs door geheel Indië wordt
gesubsidieerd als in de Minahassa geschiedt (thans 180000 zielen

;

/ 93.000 subsidie in 1909 ; bij de te verwachten subsidieregeling oneindig

veel meer) dan gaat daar eveneens 50% van het geheele Ind. budget
mee verloren.

Blz. 5. „Terecht heeft de Regeering begrepen, dat men er zoo nooit

komt ; vandaar de oprichting van dessascholen op Java. De Regeering

handelt thans op Java, evenals de Zending in de Minahassa vroeger

deed. Roeien met de riemen, die men heeft." Zeer juist gezien. Als een

vader vooruit inziet, dat hij het hooge schoolgeld aan een bewaarschool

niet kan betalen, doet hij verstandig het zoontje er niet heen te zenden

en hem wat speelgoed, een leitje en griffel te koopen en zelf den eersten

tijd daarmee te laten scharrelen. Bij gezonde hersenen komt zoo'n

knaapje er later soms nog beter, dan een op een slechte Fröbelschool

bedorven wicht.

Blz. 6 en 7. „Graafland is een verdienstelijk Zendeling-onder-

wijzer geweest. De bewering, dat de school voor de Zending louter

propagandamiddel is, is onjuist." Wat den eersten volzin betreft tamelijk

waar. Graafland heeft, al liet zijne ontwikkeling op sommige punten
te wenschen over (in de 2e uitgave zijner ,,Minahassa" bijv. noemt hij

de zeekoe (Mal. doejong) een ,,visch"), in de eerste 25 jaar voor dien

tijd veel voor verbetering van het onderwijs in de Minahassa gedaan.

We hebben het voorrecht gehad hem persoonlijk op zijn werkterrein te

Eien. De Regeering heeft zijn arbeid op prijs gesteld en beloond door
hem op vergevorderden leeftijd tot Adjunct-Inspecteur van het inlandsch

onderwijs te benoemen en als zoodanig te handhaven, toen hij reeds

7/8 blind was en zich op krukken of in een ziekenwagentje voortbewoog,

en hem een goed pensioen bezorgd. We ontkennen echter, dat de school

niet bijna uitsluitend propagandamiddel zou geweest zijn en ndg is.

Wat [leeft de Zending aan inlandsche proselieten, die den Bijbel,

andere godsdienstige werken en de telkens en telkens van Haar uit-

gaande Maleische bedelbrieven niet kunnen lezen ? Neen, de school

was en is de hoofdschotel van het propagandagerecht. Propaganda was
toen echter nog niet aan concurrentie onderhevig ; de Roomscheri waren

-

nog pas in het land. Dat de school nu bij eventuëele conversie door

middel van zware — veel te zware — ondersteuning uit 's Lands kas,

het propagandamiddel bij uitnemendheid zal worden, staat vast. Een
leege kas en treurig onderwTJs zijn een zwak wapen tegen Rome. De
Conversie moet uitkomst brengen. Ik wensch hierop voorloopig niet

verder in te gaan, maar den heer Gunning te vragen, of het niet waar is !

Blz. 8 en 9. Resident Jansen had het bij het rechte eind : Het
Genootschap is geroepen pionierswerk te verrichten, en draagt zijn werk
o p het juiste oogenblik aan de Regeering over ; evenals een Fröbel-

onderwijzeres haar pupillen op een bepaald tijdstip aan de lagere school

afstaat en met een nieuw troepje begint.

Blz. 10. „Res. Jansen vergde geen volstrekte neutraliteit ; zijn
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aanval was kennelijk tegen het particulier initiatief." Dat op de Zendings-

scholen, als door mij bedoeld, ook nu nog aan het onderwijs een Christelijk

tintje „zonder inpompen van dogma's" wordt gegeven, wie zal er wat
tegen hebben. Doch daarmee is niet gezegd, dut thans tegen alle be-

grippen en geloofsvrijheid in, tegen het verlangen A^an Hoofden on Volk
mei dwang alle scholen in een zeer belangrijk gedeelte van het gewest

op dien leest geschoeid moeten zijn. Om tegen dat particulier initiatief

te zijn, daarvoor bestonden redenen. De heer Gunning erkent zelf, dat

zelfs in 1881 de Zendingsscholen een armelijke, gebrekkige figuur

maakten. Waar de Zending zich middels dat ..particulier initiatief" en

met hare eigenaardige taakopvatting wilde noslelen waar hel lijd werd,

dal ze hecngiru:r. had Res. Jansen volkomen gelijk te trachten haar

er uit te dringen, toen zo niet goedschiks wilde. Res. Jansen miskende
het j)articulier initiatief niet, maar schatte het op de juiste waarde.

Pag. 10. De ZendeHug''n ..inspecteeren" ook nu nog de Gouv.
scholen evengoed als de Zendingsschool."' Is dat geen vergissing ?

Anders geeft het wel wat een rare dunk van hetgeen de heer Gunning^
onder ..inspecteeren" veislaat. Eniin, we zijn het hier gewend, dat de

Zending zich op onderwijsgebied al lieel spoedig tevreden stelt. Een
met riet gedekt afdakje, op zij van een huis, met een oud bord en enkele

zitbanken zonder lessenaar, acht ze A^oldoende om een Gouv. subsidie

op te strijken. Twee Inlandsche ondei-wijzers met einddiploma der

Genootschaps-kweekschool leverden op het examen voor Gouvernements
Inlandsche hulponderwijzer onlangs werk in. onvoldoende voor het

kweekelingsexamen. \'oor zulke schooltjes en personeel kan men ook

een Zendeling van den tegcnwoordigen stempel, die niets van de ver-

eiscliten voor ,,goed" onderwijs afweet, gerust den titel van ,, Inspecteur"

geven.

Blz. 11— 17. ..Ook Res. Sw.vving wilde de Zendingsscholen op-

doeken." En dat zeer terecht. De Zendingsperiode was toen reeds voor

de Alinahassa afgeloopen. Hebt ge het niet gevoeld. Zending ? Wanneer
iemand in een gezelschap is, waar hij niet thuis behoort, verzoekt men
hem het te verlaten ; blijft de man toch, omdat hij zich er te behagelijk

voelt, welnu, dan tracht men hem er uit te dringen. Gij hebt onlangs

gedreigd u van al het ondei'wijs in de Minahassa te zullen terugtrekken,

als ge met de Conversie uwen zin niet kreegt. \Velnu, laat het niet bij

dreigementen, maar leg uw voornemen ten uitvoer. Ge bewijst der

Reg'eiing, der Minahassa en de Hulppredikers ei' een dienst mee. De
laatsten kunnen als ambtenaren, waar het noodig is met subsidie, zelve

wel negorijschooltjes openen, zooals nu ook geschiedt. Bemoeienis van
het Genof)tschap daarin is overbodig ; soms zelfs storend. En daarmee
is meteen gezegd, dat de geheele Conversie een gebrekkig geboren kind

zal zijn, dat slechts met groote financiëele opotferingen in het leven

zal zijn te houden, doch nooit iets goeds kan worden. ,,Die bezuiniging

en aanpassende volksschool" zijn voorspiegelingen op papier. De
Zending kan ze niet geven, zooals in mijne brochure ,,de Openbare
School aan de kerk" ook reeds is gezegd. Met verkwisting van Gouv.
geldon zal de Z<>nding door de omstandigheden (in den strijd tegen de
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'Katli. propagunclu) eoii opgeschroefde niet-aanpassende propaganda^

school stichten. Hoo weinig ernst het de Zending is met die eenvoudige

aanpassende volksschool, kan blijken uit het feit, dat ze in het Rijk

van Bolaang-Mongondow, waar ze slechts vier jaar werkzaam is on het

aantal Inlandsehe Christenen onbeduidend is, voor haar propaganda

op haar eerste Inlandsoho school onderwijs in de Holl. taal geeft. En
dat in een land, waar kennis van ht^L Maleisch onder het volk tot de

hooge uitzonderingen behoort.

Blz. 18. ,,ln 1881 wilde Graatlanu ,,de dwaze jonge Minahasser"

hakmes, beitel, zaag en boor leeren hanteeron." Veertig jaar te laat,

heer Gunning ! De Zending heeft door dit verzuim er zelve de meeste

schuld aan, dat z(; nu moet spreken van ,,de dwaze jonge Minahasser."

Blz. 1!). ,,Er is vati een schoolstrijd (tusschen confessioneel en

neutraal onderwijs) in d(! Minahassa nooit sprake geweest." Nog al

natuurlijk ; als men alhien ergens behagelijk in een uithoekjo zit, doet

men verstandig zich rustig te lioudeii, waimeer men weet bij verzet

toch het ondei-spit te zullen delven. — De Zending heeft zich mot de

ijdele hoop gevleid door totale Conversie een wapen in handen te hebben
om alle streven naar neutraal Gouv. onderwijs den kop in te drukken,

Rome ineens te verpletteren en alzoo in den vervolge schoolstrijd te

voorkomen. Vm bewijst daarmee opnieuw hot terrein niet meer te

kennen ; de macht der tegenpartij te onderschatten. Do voorbereidingen

tot den strijd zijn reeds lang aan w-eerskanten in stilte gemaakt ; de

Conversie zal eventueel do aanleiding zijn hem te doen ontvlammen.
Blz. 20 en 21. ,,Cioed onderwijs kost nu eenmaal veel geld. 't Gouv.

geeft voor 82 scholen / 147.000.— uit, wij voor 182 scholen / 40.000.—.

De heer Gunning had verstandig godaan, dit punt onaangeroerd te

laten. Het Genootschap geeft zelf in do Minahassa slechtspl. m. / 6000.

—

's j aars uit -voor onderwijs. De" rest van */ 34.0'^0.— is subsidie, w^aarbij

dan nog komen / 11.000.— subsidie voor de Zendings-ambachtschool,

y 10.000.— idem voor de Zendingsmeisjesschool en / 5.500.— idem voor
de Zendingskweekschool; to zamenpl.m. / 60.000.— subsidie 's jaars. Ook
dat gesputter over het hooge salaris van / 90.— 's maands der Gouv.
onderwijzers is nonsens. Een oningewijde denkt allicht, dat aan de

500 onderwijzers 's maands 500 x / 90.— wordt uitgekeerd. De waar-

heid is, dat ruim de helf dier 500 Gouv. onderwijzers / 30.— 's maands
of minder hebben en dat slechts 1/25 deel het maximum van / 90.

—

heeft. Naar hetgeen door hen wordt gepresteerd, zijn de salarissen niet

Ie hoog. Men krijgt waar voor zijn geld. '

.

,,En nog maken de Zendingsscholen een armelijke figuur" zegt de
heer Gunning." Waarschijnlijk zullen ze er dragelijk uitzien tegen den
tijd, dat Ned. Indië door al die subsidies op het punt staat bankroet
te gaan. De heer Gunning wil te kennen geven, dat het Zendings-

onderwijs slecht is wegens gebrek aan geld. Wanneer er maar volop

in de Gouv. beurs kan worden getast, kan de Zending ook wel iets beters

geven. (Bezuiniging ! ?) Het Zendingsonderwijs is nu reeds duurder
dan het Gouvernementsonderwijs en zal dit na de Conservie nog in veel

hoogere mate worden. Men paradeere niet alleen met de volstrekte
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•waarde van bovenstaande getallen, zooals de heer Gunning doet, maar
denke ook aan de „betrekkelijke" Een fiets van /60.— kan duurder
zijn dan een van / 147.— . Dat de Zending in de toekomst beter onderwijs

dan het Gouvernement met minder kosten zou kunnen geven, is een»

voudig onzin.

Blz. 22. „Het denkbeeld van Convei*sie is niet van de Zending uitge-

gaan ; niet licht zou de gedachte bij haar opkomen de Gouv. scholen

door Zendingsscholen te vervangen. In 1898 bracht Resident Jellesma
de zaak opnieuw ter sprake." Het doet er ook al heel weinig toe, wie

op het denkbeeld is gekomen, doch do heer Gunning make niemand
wijs, dat de Zending de Conversie in de laatste jaren niet gaarne heeft

gewild. Waarom er dan 12 jaar voor gewerkt ? Had ze dan maar
dadelijk gezegd : „wij willen geen Conversie." Trouwens ZEd. erkent

het op blz. 28 zelf met de woorden : „De Zending begeert de overdracht

der school ter wille, enz."

In 1898 werd men wakker; ontdekte men met schrik, dat tijdene

de zoete sluimering Rome zich reeds diep had genesteld en ongemerkt
haar voorposten vooruitschoof. Hoe het kwaad te stuiten ? De
„Conversie," die voorheen door de Zending niet was gewild, omdat zt'

maar meer werkzaamheden meebracht, werd nu met beide handen
aangegrepen als het krachtigste wapen. Als Zendelingszoon was Res.

Jellesma der Zending ter wille ; de verschijnselen, dat de kampioen,

die het wapen vroeg, zelf zich daaraan doodelijk zou kunnen verwonden,
waren er toen schijnbaar niet en minder te voorzien.

We zijn nu 12 jaar verder. Dat dezelfde Res. Jellesma het vorig»)

jaar in het „Vaderland" betwijfelde, of met de Conversie wel den goeden

weg zou worden ingeslagen, zegt veel. Eveneens, dat de oud-Hulp-
prediker Louwerier, die hier 40 jaar tot 1909 werkzaam is geweest, in

de Mededeelingen waarschuwi. : ,,Ik zie de toekomst der Minahassa

donker in. Men ontneemt der Gemeente Broeders, die door ondervinding

de Minahassa hebben leeren kennen, die met de toestanden der gemeento
vertrouwd raakten, die met zegen werkzaam waren, en zendt ons anderen,

die hier geheel vreemdeling zijn, die aan andere toestanden gewend
waren, die jaren noodig zullen hebben om op de hoogte van dit land eu

volk te komen. En in dien tijd zal veel vergaan zijn, dat nu zoo heerlijk

bloeide of hoop op vrucht gaf. Een en ander vervult mij met zorg. Zal

het werk, hier door zooveel geloofsmannen aangevangen en voortgezet,

nu door verkeerde maatregelen te niet gaan, en men, zij het dan onwille-

keurig en onwetend Rome in de hand werken ?" Waarde, oud-strijder !

Ook ik zie die toekomst donker in ; doch waar gij u alleen op religieus

standpunt plaatst, vrees ik, dat ook het onderwijs, in welks naasting

de Zending een grooten steun voor hare doeleinden hoopt te vinden, di*^

toekomst nog in veel hoogere mate zal verduisteren.

Blz. 23 en 24. „Men beroepe zich niet op de oppositie in de Mina-
hassa tegen de Conversie, als zou daaruit blijken, dat men partij kiest

voor neutraal onderwijs. Men heeft gekozen voor de Gouv. school,

d.w.z. voor de school met de mooie gebouwen, de goede leermiddelen m.
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vooral de hooge salarissen/' Hier bezigt de heer Gunning een insinuatie,

waaruit tevens glashelder ZEd's weinig inzicht in het wezen der zaak
blijkt. Neen, heer Gunning, het ging niet om de mooie gebouwen en

hooge salarissen. Waarom het woord „onderwijs" opzettelijk verzwegen?
Het ging om het betere, neutrale, Gouv. onderwijs. Dat dit door den
Inlander enkel met den naam „neutraal onderwijs" is bestempeld, Ls

voor den heer Gunning en anderen een gereede aanleiding geweest om
er munt uit te slaan, en te zeggen: de Minahassa kent de beteekenls

van het woord „neutraal" niet. De zaak is deze : Het vertrouwen iu

de Zending is bij den Minahasser beschamend luttel ; do vraag om welke

redenen zullen we voorloopig maar onbeantwoord laten. Een vijftigtal

jaren geloden was de Zending vrij populair in de Minahassa. Die popu-
lariteit, het vertrouwen, de noodige achting en eerbied in Haar, heeft

ze sedert verspeeld. In de Regeering daarentegen stelt de inlander het

volste kinderlijk vertrouwen. Het is dan ook klinkklare nonsens, waar
de heer Gunning op blz. 12 beweert, dat de bevolking door het optreden

der Zending vertrouwen in de Hollanders zou stellen.— Moet er bezuinigd

worden, welnu, de Regeering krimpe het aantal scholen in, heffe school-

geld, vermindere de salarissen, enz., hot zal alles gaarne aanvaard
worden, als zij maar het roer in handen houdt. Het volk vertrouwt, dat

het dan ,,goed onderwijs" zal behouden. Nu komt de Zending ook met
de belofte dit te zullen geven bij eventuëele Conversie, doch waar een-

maal het vertrouwen niet is, ontstaat vrees. Wantrouwen en vrees

vormden onder meer de kern van de oppositie.

Voor de Zending beschamend, maar waar.

Blz. 25. „De Zending heeft de oppositie lang voorzien en d(f

Regeering verzocht te doen blijken, dat deze de zaak heeft doorgezel.

opdat de Zending geen onaangename gevolgen van de teleurstelling van
de bevolking zou ondervinrlen. De Zonding zal ernstige bezwaren maken
aan de bevolking een school op te dringen, die zij niet begeert." Hoe
is dit samen te rijmen ? De Zending wil de bevolking geen onderwijs

opdringen, en roept de hulp der Regeering in als boeman op te treden

om de lang voorziene oppositie tegen dat onderwijs den kop in te drukken.

„De Regeering, die beveelt, heeft naast zich noodig de Zending, die niet

wil en kan bevelen," zegt de heer Gunning. Het is hier bij de Zendinj^

niets dan dwang en bevel ; ook de Conversie, die financieel uitkomst

moet brengen, moet er met dwang in ; en om daaraan kracht bij te zetten,

wil ze gaarne de Regeering als rijke en vooral machtige bondgenoot
gebruiken. ••

f
•

Blz. 26. „De Zending behoeft zichzelf niet te beschuldigen wegens
principiëele fouten, die in het verleden zouden zijn begaan." Fouten
zijn begaan en niet weinig ook. Vanwaar anders dat „weinig vertrouwen"

in de Zending, de kern der oppositie ? De grootste fout blijft echter, dat

de Zending zich niet van het onderwijs heeft willen terugtrekken, toen

de Christelijke kerk in de Minahassa als gevestigd werd beschouwd en

door de Regeering werd overgenomen.
Blz. 27. „Het gaat om een goed ingerichte volksschool." Neen,

heer Gunning, het gaat om een aanpassende volksschool met teven»
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bezuiniging. En die tot stand te brengen, daartoe is alleen de Regeering

in staat, zoodra de Zending haar bemoeienissen met het onderwijs in de

Minahassa staakt.

Blz. 28. ,,Na ettelijke jaren zal de bezuiniging bij Conversie

ƒ120.000.— 's jaars bedragen." Wol, zulk een jaarlijksche bezuiniging

kan de Regeering binnen de twee jaar zelve hebben, op vrij wat zekerder

basis dan door de Conversie. Door de Conversie wordt ze nooit ver-

kregen : dit zijn zelfs Zendingsnuinnen hier op het terrein volkomen met
mij eens. De iioor G inning weet ook wel beter; het gaat niet om
bezuiniging.

Blz. 29. ,,Het antwoord op de vraag of niet de Regeering zelf haar

onderwijs belangrijk goedkooper kan inrichten en het tevens meer dienstr

baar wordt aan de maatschappelijke vooruitgang moet m.i. ontkennend
luiden. Een particuliere vereeniging werkt altijd goedkooper. Een
enkel voorbeeld. Wij kunnen een onderwijzer in het district plaatsen,

vanwaar hij afkomstig is en waar hij familiegronden heeft, waardoor een

deel zijner inkomsten verzokcril is. Met zulke omstandigheden kan de

Regeering geen rekening houden." Dat juist alleen de Regeering het

eerste kan, zoodra ze van het hinderlijk juk der Zending in de Minahassa

is bevrijd en het Zendingsonderwijs nu reeds duurder is, hebben we al

gezegd. De Adjunct-Inspecteui' van het Inlandsch onderw^ijs, de heer

Boes, heeft in 1905 en 1906 daartoe strekkende vooi-stellen ingediend
;

de heer Gunning kan voorts de te dier zake door mij samengestelde

memorie, die ook der Regeering niet onbekend is, ter inzage bekomen.
He^ eenige voorbeeld van bezuiniging, dat de heer Gunning aanhaalt,

is al heel treurig gekozen. ..President van den Landraad ! U komt, naar

hetgeen H presteert, een maandelijksch inkomen van / 700.— toe, maar
we plaatsen u te Malang op / 150.— . l^ hebt daar immers nog een vierde

aandeel in een suikerfabriek ; uw inkomsten zijn dus verzekerd." Neen,

heer Gunning, met zulke inmoreele praktijken wil de Regeering geen

rekening houden. — Goed onderwijs kost nu eenmaal veel geld, zegt ge

zelf. Waar plannen bestaan om de onderwijzers onvoldoende te bezol-

digen en ze verder zelf vooi- hun inkomsten te laten zorgen, hebt ge

zelf het toekomstige Zendingsonderwijs reeds veroordeeld !

,,Ik misken niet de paedagogische beteekenis van lezen, schrij-

ven en rekenen ; maar woivU het paedagogisch doel niet beter

bereikt door invoering van andere leerstof ? Om den juisten weg te

vinden zullen vele proefnemingen noodig zijn." Hier stuiten we op het

oude punt van onverdraagzaamheid : Wie niet met mij is, is tegen mij,

of zooals Dr. Sc hoc h zei : vóór of tegen Conversie is : vóór of tegen

Christus. Alsof ook de openbare neutrale school geen andere leerstof

heeft en geen Christelijke deugden aankweekt ! De leesles, de zang, de

vertelling, ja al het onderwijs en het geheele schoolleven wordt daaraan

dienstbaar gemaakt. Mannen als de heer Gunning kunnen zich zooiets

niet denken zonder dat de schoolboekjes doorspekt zijn met bijbelteksten.

De hulpprediker Graafland erkende onlangs openlijk in de ,,Menado-

Courant" : „ik heb gedurende 20 jaar bij mijn diensttaak van de Gouv.
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onderwijzers veei meer medewerking en steun ondervonden dan van de

onderwijzere aan de Zendingsscholen."

Die andere voor de Minahassische scholen geschikte leerstof, waar-
naar de Zending nog ettelijke jaren zou willen zoeken, is der Regeering

reeds lang bekend. Er mogen geen proefnemingen meei- worden ge-

nomen. Waar niemand beter dan de Regeering zelve in staat is de aan-

passende volksschool te geven, gaat het niet aan door de Zending van
de Minahassa een knollen- en citroem-ntuin, ik bedoel, een proeftuin te

laten maken. Wanneer men zoo na 70 jaar nog de grondsoort niet kent,

waarin men al dien tijd ten koste van millioenen heeft rondgewoeld, en

<ian nog niet weet, welke cultuur de juiste is, doet men verstandig het

terrein te verlaten en een plekje op te zoeken, waar do analyse een-

voudiger is.

De Zendinu bedenke, dat ze met al haar gedoe de (louvernements-

Hulppredikers hindert en onze Prot. k<ïrk in gevaar brengt. Ze krijgt

strijd in eigen boezem (bedenke vooral, wat op do laatste Zendings-

i'.onferen^ie te Menado en daarna is voorgevallen). Ze kan met een

tooverslag de zaak op het juiste standpunt plaatsen, door te zeggen :

,,Men miskent onze goede bedocHngen ; we trokken ons van het onderwijs

in de Minahassa terug!" - i

Door het Regeeringsbeginsel : , .gelijke i-ociiten voor particulier en

staatsonderwijs" laat de Zending ter wille harer proj)aganda, uit vrees

voor Rome, zich verleiden, een taak op zich t(> nomen, die niet tot haren

werkkring behoort, geen Zendingswerk is, en waarvoor ze niet is be-

rekend. Haar taak is, eigen Zendingswerk te perfectionneeren en daar-

mee elders het vertrouwen te winnen. Heeft de heer Gunning zich wel

eens zuiver rekenschap gegeven, waarom het kerkbezoek, collecten, enz.

in de Minahassa vjij slecht zijn en ontrustbarend afnemen; waarom
Rome -zoo spoedig t n gemakkelijk ingang vindt ?

Met d(» Conversie delft de Zending in de Minahassa haar eigen graf,

heb ik meermalen gezegd. Bleef het daar maar bij ; hot zou loon naar

werken zijn. Met de opheffing der Gouvernemontsschool wordt echter

ook de Prot. kerk in dit gewest met ondergang bedreigd. Dat is erger.

Blz. 30. ,,De Minahasser heeft nog animistische voorstellingen bij

het landbouwbedrijf.. Ik hoorde onlangs nog van een man, een oud
leerling van een Gouvernementsschool, die blijken gaf in allerlei opzichten

de animistische beschouwing te huldigen. Ik wil niet beweren, dat

zoodanigen niet ook gevonden worden onder de vroegere leerlingen van
Zendingsscholen." Kinderachtige reclame ! Dergelijke beschouwingen
verdwijnen mettertijd van zelven. Ik wil slechts een paar van de vele

voorbeelden noemen. Toen ik twintig jaar geleden te Menado kwam,
moest bij elke gelegenheid als : installaties, begrafenis van een hoofd,

enz. de ,,kabesaran" (Inlandsche krijgsdansen in oud-Alfoersch costuum,
als eerbewijs) aanwezig zijn. Onder denzelfden naam is de kabesaran
langzamerhand geworden : een troepje huzaren in de bontste Euro-

'peesche kleeding uitgedost. Toen de Resident van Marle onlangs werd
geïnstalleerd, gaf een der Hoofden mij zijn verbazing te kennen, dat
onder het otliciëele ceremonieel nog de kabesaran was opgenomen, als
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zijnde uit den tijd. — Zestien jaar geleden zag men bij de wedrennen
steeds een vier è vijftal walians (heidensche priesters) rondloopen, omhua
hocus-pocus toe te passen. Ze werden langzamerhand den spot va»
meer ontwikkelden en eindelijk bleven zij van zelven weg.

Eveneens zullen bedoelde animistische voorstellingen tloor ont-

wikkeld onderwijs mettertijd verdwijnen.

En hiermee zijn we aan het einde der brochure Gunning.

Reeds vijf en twintig jaar geleden had de Zending de MinahassA
moeten verlaten. De maatschappelijke belangen zijn bij de Regeering

in goede handen ; de godsdienstige bij de Gouvernements-Hulppredikers.

De Zending behoort in de Minahassa geen standpunt meer in te nemen,
dus è fortiori niet in de Conversiezaak. En daarmee is in beginsel de

geheele Conversie en elke verdere concessie als subsidie, enz. aan de

Zending (niet echter aan de Gouvernements-hulppredikers) in de Mina-
hassa veroordeeld. Uit het feit, dat de heer Gunning na de belofte het.

standpunt der Zending uiteen te zullen zetten, dat met geen syllabe doet,

en inplaats daarvan 25 bladzijden geschiedenis opdischt, zou mea,

moeten opmakpn, dat ZEd. zelf met ons overtuigd is, dat de Zending

vroeger op haar plaats was, doch thans in de Minahassa geen reden vaiï

bestaan meer heeft.

Onwillekeurig rijst de vraag : hoe was het dan mogelijk, dat di»?

misplaatste Conversie juist in de laatste vijf jaar zoozeer de aandacht

heeft getrokken, zooveel kans op slagen heeft gehad ? Voor de beant-

woording daarvan dienen we den draad der geschiedenis weer op te

nemen. Zooals wo reeds meldden, werd ze in 1898 als een krachtig

wapen tegen Rome's voortgang aangegrepen. Sedert werden door

Zending en Regeering voorstellen gedaan en stukken gewisseld ; alles

zonder resultaat. De tijden waren niet gunstig. Toch bleef de zaak aan-

hangig. Dit gaf blijkbaar den Adjunct-Inspecteur van het Inlandsch

onderwijs A. G. Boes te Tondano in 1905 aanleiding op eigen initiatief

voorstellen tot bezuiniging met behoud der Gouvernementsschool (du»

geen Conversie) bij den vorigen Directeur van Onderwijs, Eeredienst en

Nijverheid, die een tegenstander der Conversie was, in te dienen.

De heer Boes gaf een krachtig pleidooi voor behoud van Gouverne-

ments Openbaar Lager Inlandsch Onderwijs en heeft daarvoor gegronde

redenen gehad. Ze waren dan ook in meer dan voldoende mate aanwezig.

In het begin van 1906 werd de kapitein in commissie H. Coujn naar dft

Residentie Menado afgevaardigd voor een onderzoek nopens aangelegen-

heden van Onderwijs en Eeredienst in dat gewest. Waar de buiten-

sporig hooge uitgaven voor de diensttakken in de Minahassa 61 % eii

op de Sangir- en Talaoet-eilanden 86 % van het geheele inkomstenbudgei
der Residentie beliepen, stond bezuiniging bij die opdracht op den
voorgrond. Dat door den anti-revolutionairen heer Colijn als leek op

onderwijsgebied daarvoor het Conversieplan werd aangegrepen, laat

zich denken. Hij vertoefde twee maanden in de Residentie. Enkele der

scholen werden bezocht, adviezen, hoofdzakelijk van hulppredikers ea
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Zendelingen, dus geen onpartijdigen, ingewonnen en de onderwijs-

Hpecialiteit, de Adjunct-Inspecteur Boes, geraadpleegd. Een officier

fier infanterie moge in twee maanden de meerdere of mindere vordedig-

haarheid van een fortificatie kunnen beoordeelen, of echter na het bezoek

aan 5% der scholen op enkele hoofdplaatsen door een niet-deskundige

een gevestigde opinie over het onderwijs in de Residentie Menado mag
worden uitgesproken, trekken wo in twijfel. Van zelfovertuiging kan
hier geen sprake zijn. In dergelijke omstandigheden is meu totaal

afhankelijk van adviseurs. En dat de heer Colijn op grond daarvan

hij de Kamerdebatten in 1909 durfde zeggen : ,,ik heb mij gedurende

mijn tweomaandolijksch verblijf in de Minahassa zelf overtuigd, dat het

Volk Zendingsscholon verlangt," deed mij pijnlijk aan, te meer, omdat
ik weet, dat aan vele der door ZEd. ingewonnen adviezen weinig waarde
rnag worden gehecht. Ter illustratie het volgende. Een hulpprediker

bezoekt een klein nogorijtje, waar een 12 k 15 tal kinderen boven de

f> jaar zijn. De ouders vragen om een schooltje. Wel wetende, dat er

geen termen bestaan voor do oprichting van een Gouvernementsschool
^n tegenover een hulpprediker staande, denkt de Inlander : „beter een

half ei dan eon ledige dop," en vraagt een Genootschapsschooltje. Om
ü^orae voor te zijn is men gedwongen zoo'n schooltje te openen.

Op grond van dergelijke feiten, durfden sommige hulppredikers

tkm heer Colijn de woorden opdringen : ,,Het volk verlangt Genoot-

Jichapsscholen !" Waar de heer Colijn deze woorden in de Kamer
bezigde, was ZEd. de spreekbuis van niet-onpartijdige adviseurs. Had
de heer Colijn gedurende zijn tweemaandelijksch verblijf in de ver-

schillende negorijen de vraag : Gouvernements- of Genootschapsschool ?

m vrije stemming gebracht, ZEd. zou met de overtuiging : ,,Het volk

wil geei Zendingsscholen" de Minahassa hebben verlaten.

De heer Boes was tijdens het bezoek van den heer Colijn nauwelijks

drie jaar in de Minahassa en kende Volk en Volkskarakter onvoldoende,

wat vrijwel is gebleken uit het feit, dat ZEd. niet heeft doorzien, dat èn

Hoofden èn Volk de Conversie niet hebben gewild.

Het is zeer juist gezegd van den oud-ZendeUng Louwerier : ,,Men

heeft jaren noodig om op de hoogte van dit land en volk te komen."
Dat de heer Boes, bij de komst van den heer Colijn, niet op de hoogte

was van alle toestanden en omstandigheden is hem derhalve niet kwalijk

te nemen, doch wèl dat hij den heer Colijn door zoo'n bril heeft laten

kijken, dat deze in de Kamer durfde beweren : ,,ik heb me in 1906 met
eigen oogen overtuigd, dat men in de Minahassa Zendingsscholen ver^

üangt." Deze verlangde men in 1906 al evenmin als thans, als zijnde

geheel tegen den volksgeest.

Gerug-steund door de Art. 125 en 128 van het Reg. reglement,

waarmee de overgave van alle Gouvernementsscholen aan een particu-

liere corporatie totaal in strijd is, en geflankeerd door Hoofden en Volk,

die behoud van Gouvernomentsonderwijs verlangden en tegen de Con-
versie waren, had de heer Boes met een weinig courage in 1906 zijn

ftigen beginselen en zijn in 1905 zeer juist ingenomen standpunt gemak-
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keiijk tegenover den heer Colijn kunnen handhaven. Het heeft niet

mogen zijn !

De heer Boes was spoedig voor diens Conversieplannen gewonnen
enm ocht ZEd. Gest. op diens onderzoekingstochten vergezellen.

Er was dus in de Minahassa een schoolautoriteit, de Adjunct-
Inspecteur Boes, met wien ZEdG. alles besproken heeft en die, hoewel

in beginsel onderwijs van Staatswege verkiezende, het met den inhoud
van des heeren Ck)lüns betoog, n.1. ZEd. Conversieplan, geheel eens was
en van oordeel, dat door de Conversie het gehalte van het onderwüs niet

zou dalen. (Zie i'apport Colijn). Dat die schoolautoriteit door den heer

Colijn nog voor diens vertrek uit de Minahassa door ZEdG. werd in

aanmerking gebracht voor een opdracht om zijn aangegeven grond-

slagen uit te werken, ligt voor de hand. De h'-er Coliin zag zoor juist

in hem den gewilligen voor zijn doel meest geschikten man om aan zijne

Conversieplannen meer kracht bij te zetten. [)ie Regeeringsopdracht

kwam langs het Departement dan ook' heel spoedig en werd daaraan

door den Adjunct-Inspecteur Boes met groote handigheid voldaan.

Een volte-face die de heer Boes voor voorstanders van neutraal onder-

wijs heeft trachten te verdedigen door te zeggen : „Ik heb op last van
mijn chef een plan pro-Gonversie moeten indienen."

Was den heer Boes zonder dit voorspel door den Departementchef
de uitwerking van een plan met totale Conversie der scholen opgedragen,,

hij zou met recht hebben kunnen zeggen : ,,ik heb op last aldus moeten
handelen !" Doch waar hij wist, dat hij door zijn slappe, meegaande
houding tijdens het verblijf van den heer Colijn, zelf de oorzaak is

geweest, het zelf heeft uitgelokt, dat hem zulk een opdracht is geworden,

ging het niet aan zich er later achter te verschuilen als ambtenaar op

last van zijn chef er aan te hebben moeten voldoen.

Een maand later kreeg de heer Boes de opdracht, ditmaal van den
Departementchef, om alsnog een plan uit te werken met enkel Gouverne-
mentsonderwijs tot grondslag. Ook daar heeft hij weer gewillig gevolg

aangegeven.

Resumeerende hebben we dus van hem: lo. uit eigen beweging en

uit beginsel in 1905 voorstellen tot bezuiniging met behoud der Gouver-

nementsschool, dus contra-Conversie ingediend bij den vorigen Departe^

mentchef, die geen voorstander der Conversie was ; 2°. in 1906 als

medekampioen aan de zijde van den heer Colijn geschaard, een dergelijk

voorstel maar met Conversie ; en 3°. kort daarna op last weer zoo'n plan,

maar met Gouvernementsonderwijs en dus zonder Conversie. Op grond

van het vorenstaande is bij ons de overtuiging gevestigd, dat door den
heer Boes een verregaande verloochening van beginselen is getoond in

een van de gewichtigste Regeeringsvraagstukken der laatste jaren ; in

een zaak, waarbij de belangen der inlandsche bevolking van een geheel

gewest op het spel stonden.

En zoo stak het scheepken ,,Conversie" met een slecht ingelichten

gezag\'oerder en een onzelfstandigen, meegaanden loods aan boord onder

de vlag van bezuiniging en eenvoudig volksonderwijs in 1906 opnieuw
van wal om de zoo lang hegeerde lading voor de reeders binnen te halen.
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De beantwoording der vraag : „welke waarde aan de beschouwingen

van den heer Golijn, gebaseerd op adviezen van niet-onpartijdigen en

van den heer Boes, en het daarmee overeenkomstige plan Boes, ge-

baseerd op de beginselen van den heer Golijn, moet worden gehecht,

kunnen we aan den lezer overlaten.

Voor de Zending waren echter die beschouwingen en dat plan koren

op den molen ; vooral aan het plan-BoEs werd veel waarde gehecht, als

zijnde het oordeel van een onderwijsdeskundige!!!

Alvorens de ,,Goncept-overeenkomst" der Zending^ gebaseerd op

bovenbedoelde voorstellen Golijn-Boes te bespreken, wenschen we
een enkel woord te wijden aan het verzet tegen de Gonversie, door den
heer Gunning genoemd : ,,een stelselmatig opgewekte oppositie, die

thans tot bedaren schijnt gekomen te zijn."

Na het vertrek van den heer Golijn bleef alles rustig. Schouder-

ophalend en lachend werd de Gonversie wel eens ter sprake gebracht, doch,

waar deze reeds 8 a 9 jaar zonder resultaten in bespreking was, werd
algemeen, zooAvel onder Europeanen als Inlanders, verwacht, dat het

geheele zaakje wel onder het loodje zou worden gelegd. Antipathie

tegen de Gonversie bestond er echter reeds. Hoofden en andere intellec-

tuëelen vroegen zich af : ,,Wat heeft de inlandsche bevolking der Mina-
hassa toch misdaan, dat al haar Gouvernementsscholen zouden moeten
worden opgeheven, terwijl zoowel te Menado als elders van Regeerings-

wege voor Ghineezen tientallen kostbare scholen en op tal van plaatsen

buiten de Residentie Menado voor het Openbaar Inlandsch onderwijs

honderdtallen scholen zullen worden geopend ? Zijn hier dan geen

andere middelen tot bezuiniging met behoud van het Openbaar Onder-
wijs, dat wij zoo zeer op prijs stellen ?"

De Minahassa is meer dan eenig deel van Ned. Indië gehecht aan
Nederland en aan het Oranjehuis, zooals bij de Kronings-, de De Ruyter-

en de Juiianafeesten te Menado en op andere plaatsen in het binnenland

voldoende is gebleken ; ze noemt zich gaarne de twaalfde provincie van
Nederland. Dat de Zending met haar Gonversieplannen de oorzaak zou

zijn, dat weer een der banden tusschen Regcering en Minahassa zou
worden losgemaakt, werd liaar toen reeds door Hoofden en Volk kwalijk

genomen.
In 1909 lekte iets uit van de ,,Goncept-overeenkomst" door de

Zending opgemaakt ; men kwam tot het besef, dat er bij haar plannen

bestonden de Gonversie toch door te drijven ; en langzamerhand kwamen
de gemoederen meer in beroering. Hier beging de Zending door haar

geheimhouding een groote fout. Dat zij den Resident van Hengel en

de andere bestuursmannen, alsook de volkshoofden van haar plannen

onwetend liet, verhoogde in niet geringe mate de vrees en het wan-
trouwen daarvoor. Dit had zij kunnen voorkomen door open kaart te

spelen, wat ze blijkbaar niet heeft gedurfd. Sedert namen onrust en

beroering toe. Al gaf men er niet openlijk uiting aan en al werd tegenover

de Europeesche bestuursambtenaren door de Hoofden een zekere

achterhoudendheid in acht genomen, de tegenzin voor de Conversie

groeide met den lag aan. Voor opstand is in de Minahassa nooit .te
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-vreezen, 't volk stelt zich te hoog om naar de wapens te grijpen ; doch
een voor de Zen ling veel gevaarlijker, lijdelijk verzet, dat zich zou uiten

in weigering djr overgave van de schoolgebouwen, tegenwerking en

overloopen nanr Rome, was te voorzien. Uit den aard mijner betrekking

als Hoofd eener inlandsche school en door mijn langdurig verbUjf alhier,

kwam ik doorloopend met tal van Hoofden en andere Inlanders in

aanraking. Wat ik zoo voor ën na hoorde, vestigde bij mij de over-

tuiging, dat destijds nóch het Bestuur, door de achterhoudendheid der

Hoofden, nóch de Zendelingen, die slechts door hun trawanten werden
ingelicht, volkomen op de hoogte waren van den omvang en de geaard-

heid van het te verwachten verzet. Dit gaf mij , bij de volle overtuiging,

dat door de Zending een verkeerd en zeer gevaarlijk pad werd ingeslagen,

aanleiding in Augustus 1909 met twee kennissen de brochure „De
Openbare School aan de Kerk" do wereld in te zenden. Daarin zijn de

toestanden zeer bezadigd en zonder eenige overdrijving voorgesteld.

Intusschen beging de heer Schoch de fout een poging te wagen in

de ,,Menado-Courant" zijne lezing in Holland over de Conversie te ver-

dedigen. En daarmee werden de sluizen van verontwaardiging open-

gezet. Het eene artikel volgde in dat weekblad op het andere van
schrijvers als Toar, Koekoek, enz.

Wie deze artikelen heeft gevolgd, zal het niet ontgaan zijn, dat het

geschrijf tegen den heer Schoch zich eerst langzamerhand tegen de

geheele Zending en daarna zelfs tegen de Prot. kerk begon te richten.

Sommige Zendeüngen beweerden, als een doekje voor het bloeden, dat

de Kathoheken er achter zaten ; wij waren ten volle overtuigd, dat dit

niet het geval was, maar dat hier de volksstem sprak. Het was ons toch

bekend, dat verscheidene aangeboden propagandastukken van Katho-
lieken door de Redactie waren geweigerd om zelfs den schijn te vermijden

partij te hebben gekozen. Integendeel ; in dezelfde nummers kwamen
herhaaldelijk vrij scherpe hatelijkheden tegen de Katholieken voor,

waaruit de Zendingsmannen hadden kunnen opmaken, dat ze in hun
meening dwaalden. Verder sprak de Zending van enkele agitators en

ontevreden Gouvernementsonderwijzers. Uit een en ander bleek, dat

ze niet het minste begrip had van den toestand.

De heer Schoch is er niet in geslaagd de waarheid van het door hem
in Nederland in openbare lezing verkondigde te bewijzen. Hij heeft

zich op misverstand en verkeerde uitlegging beroepen ; maar van het

hem door de Redactie der ,,Menado-Gourant" gedane aanbod om die

lezing, die hier niet in hare juiste bewoordingen doch alleen uit een

entre-filet in de Indische Gids bekend was, in haar geheel in hare kolom-
men op te nemen, heeft hij nimmer gebruik gemaakt, hetgeen misschien

zeer voorzichtig was, maar zijn aanzien alhier alles behalve heeft ver-

hoogd.

In Juli 1910 werd de uitgave der „Menado-Courant" gestaakt,

waarmee de eenige gelegenheid voor den Inlander om vrij uiting aan
zijn gevoelens te geven verdween. Dit heeft blijkbaar op den heer

Gunning en anderen den indruk gemaakt, alsof de oppositie tot bedaren

was gekomen. Men vergist zich !
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Laten we den draad der geschiedenis afbreken en den huidigen

toestand schetsen, voor zoover deze voor publiciteit geschikt is.

1°. De eerbied vóór en het vertrouwen in de Zending zijn er bij

den Inlander uit. Door al haar gedoe heeft de Protestantsche kerk reeds

een klap gehad, die zij zónder Conversie wellicht eerst na jaren, mèt
Conversie nooit weer te boven zal komen.

2°. Men wil geen Zendingsscholen, maar behoud van Gouveme-
ments neutraal onderwijs, onder welke voorwaarden ook. Het volk

heeft daarvoor honderdtallen verzoekschriften bij de Hoofden ingediend ;

deze hebben zich gezamenlijk daarvoor per request tot den Resident

gewend. Bij het bezoek van den Regeeringscommissaris Frijling zijn

allen, die gehoord zijn, zich als één man tegen de Conversie blijven

verklaren. Hier spreekt een vastbesloten volksstem.

Dat de bevolking er niet toe overgegaan is, zooals oorspronkelijk

haar voornemen was, om zich per request tot de Tweede Kamer te

wenden en Haar daarbij te verzoeken het Gouvernementsonderwijs te

mogen behouden is een gevolg van het door dien Regeeringscommissaris

ingesteld onderzoek ; zij veronderstelde, dat nu hare grieven de Regeering

zouden bereiken, dat Deze niet tegen het algemeene verlangen zou

handelen en dat het dus niet noodig zou zijn de Volksvertegenwoordiging,

die immers eventueel van de zeer vele door dien Commissaris gedresseerde

processen-verbaal inzage zou kunnen nemen, met een nader verzoek-

schrift lastig te vallen.

3°. Alleen door dwang zal de Conversie ingevoerd kunnen worden
;

zal het Volk er schJünbaar, tydelük in berusten. De Zending is daartoe

op verre na niet bij machte. De Regeering, die zij als boeman wil ge-

bruiken, mag o.i. ter wille eener particuliere corporatie geene dergelijke

dwangmiddelen toepassen op trouwe onderdanen, als de Minahassers,

geen misbruik maken van de goedheid en meegaandheid van een Volk,

dat zich te zeer aan Nederland en het Oranjehuis gehecht gevoelt, om
tot daden van geweld over te gaan. Van „indien niet met uwen zin,

dan maar tegen uwen zin", mag hier geen sprake zijn.

4°. Men achte het verzet niet gering. Al lag dit slechts bij de

pi. m. 500 Gouvernements inlandsche onderwijzers. Zij toch zijn Mina-
hassers, die tot het intellectueele gedeelte der bevolking behooren en
wier invloed op familieleden, vrienden, enz. groot is. Dat de Hoofden,
die over het algemeen niet zeer eensgezind met de Gouvernements-
onderwijzers leven en bijna het geheele Volk zich hier aan hun zijde

hebben geschaard, zegt veel.

5°. Sommige hulppredikers verklaren zich geheel of gedeeltelijk

tegen de Conversie. Men moge hen nu voorstanders noemen ; wij be-

schouwen hen als personen, die in de hun opgelegde taak moeten berusten,

doch de toekomst donker blijven inzien. Ook zij verwachten ernstige

botsingen en moeilijke dagen. Eigenlijk gezegd is op het oogenblik

buiten de Zendingsdirectie in Holland, Dr. Schoch de eenige agitator

vóór Conversie.

6°. Strijd in eigen boezem onder de Zendingsmannen op het

terrein, zal den achteruitgang der Protestantsche kerk bespoedigen ;
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wat reeds is voorgevallen, is den heer Gunning zeer wel bekend en

zullen we maar niet publiceeren.

7°. Zooals we reeds meldden : Een lijdelijk verzet zal zich uiten

in overloopen naar Rome en tegenwerking.

We zouden na hetgeen we dienaangaande reeds vroeger mededeelden,
der Zending wel eens willen vragen, of het haar bekend is, dat tal van
gemeenten (negorijen) nu reeds besloten hebben te weigeren de hun
toebehoorende schoolgebouwen aan de Zending af te staan ; dat Ds. Krol
door zijn grooten invloed pas de negorij Sawangan met groote moeite

van het overgaan naar Rome heeft teruggehouden ; dat er bij den
Pastoor te Menado stapels brieven hggen, zelfs van de Sangir-eilanden,

waarin de schrijvers verzoeken om ingeval van Conversie het Katholieke

geloof te mogen omhelzen ; dat er zelfs Hoofden en oud-Hoofden zijn,

die besloten hebben hun kinderen naar de Katholieke school te zenden
;

dat inlandsche onderwijzers reeds hebben geïnformeerd naar de voor-

waarden, die bij hunnen eventueelen overgang naar de Katholieke

school zullen worden gesteld ; dat do Pastoors de Conversie gaarne

vsillen.

8°. Het volk wil geen opgedrongen Zendingsscholen, en waar de

Zending, hetzij zélve of door bemiddeling der Regeering, daartoe dwang
mocht willen gebruiken, zal onvermijdelijk de Protestantsche kerk de

wrange vruchten daarvan plukken. De Zending prikkele het daarom
niet langer, maar late in het belang dier kerk door de Regeering in de

Minahassa zoo spoedig mogelijk bekend maken, dat van de Conversie,

althans, zooals de Zending bedoelt, is afgezien.

We hopen hiermee den heer Gunning en anderen overtuigd te

hebben, dat de toestand een ernstiger karakter draagt dan door ZEdG.
wordt voorgesteld, dat het hier om méér gaat dan om die mooie ge-

bouwen en hooge salarissen. Mooie Gouvernementsgebouwen zijn er

trouwens slechts tien, en voor behoud van hooge salarissen van Gouver-

nementsonderwijzers zouden immers Hoofden en Volk zich niet interes-

seeren. Het motief van den heer Gunning was dus al heel slecht

gekozen.

Reeds sedert eenige maanden zijn we in het bezit van een afschrift

van : ,,de Concept-overeenkomst tusschen de Regeering en het Neder-

landsch Zendeüng-Genootschap inzake het Inlandsch onderwijs in de

Minahassa," door dat Genootschap opgemaakt, den hulppredikers in de

Minahassa ter beoordeeling gezonden en daarna in 1909 der Regeering

aangeboden. ^*^

In het voüe vertrouwen, dat de Regeering onmogelijk in de voor-

stellen van hel Genootschap zou kunnen treden, hebben we tot heden
over genoemde Concept-overeenkomst gezwegen. Thans achten we ons

verpücht aan de hand van dit Concept enkele bemerkingen op de han-

delingen van genoemd Genootschap aan de publieke opinie te onder-

werpen. We nemen het 't Genootschap niet kwalijk, dat het, waar het

onder het tegenwoordig regime de gelegenheid daartoe heeft, tracht te

halen, wat het machtig kan worden ; doch hadden in de eerste plaats
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van een Christelijke corporatie verwaclit, dat zij middelen zou hebben
toegepast, een oprecht Christen waardig. Dit is niet geschied, -r—

Men oordeele zelf

!

_/

Art. 1 (van genoemd concept).

„Den 19 ... . worden alle Gouvernements inlandsche

lagere scholen in de Minahassa opgeheven." Van overgave aan een

particuhere corporatie is geen sprake ; dat verwijt kan de Regeering

nooit treffen. De scholen zijn niet overgedragen, maar oi^eheven !

En waar die arme bevolking nu van onderwijs is verstoken, zal het

Zendelinggenootschap zich over haar ontfermen !

Komt de Regeering niet in conflict met Art. 125 en 128 van het

Regeeringsreglement ? ,,VVel neen," redeneert het Ned. Zendeling-

genootschap met een ruim geweten ! De Regeering blijft immers het

onderwijs bekostigen, geeft het niet rechtstreeks zelf, maar laat het

geven, wat op hetzelfde neerkomt. Het meerendeel der bevolking is

nog Protestantsch ; met Katholieken, Mohammedanen en Chineezen

behoeft geen rekening te worden gehouden. Bovendien : het volk

verlangt Genootschapsscholen en deze zijn evengoed als de Gouverne-

mentsschool." Humbug, niets dan humbug ! om er, ook in den waren
zin des woords, munt uit te slaan. Wanneer de Zending in de tientallen

jaren, die ze nu met do school heeft gemodd rd, in de Minahassa voor-

beeldige onderwijstoestanden had geschapen, wanneer h t volk werkelijk

zelf van die Christelijk getinte schooltjes verlangde en het aantal niet-

Protestanten onbeduidend ware, zou er niets tegen de overgave der

scholen in te brengen zijn. Doch niets van dat alles is waar. De Zending
wenscht op het niet-Protestantsche gedeelte geloofsdwang uit te oefenen

(zie de toeüchting op Art. 1 hierna). Hoofden en Volk verlangen geen

Genootschapsonderwijs, maar behoud van de Gouvernementsschool.

En de Genootschapsschool staat nog tegenover de Gouvernementsschool
als nacht en dag. Met een betere kweekschool, een schoolopziener en

een gunstiger subsidieregeUng zullen er nog minstens 15 a 20 jaar moeten
verloopen om de tegenwoordige Genootschapsscholen op een behoorlijk

peil te brengen.

Neen Zending ! reinig eerst uw eigen Augiusstal en wend U daarna

tot de Regeering, zeggende : ,,ziehier de aanpassende volksschool voor

de Minahassa !"

Ongetwijfeld zal het Genootschapsonderwijs, als men wat dieper

in Gouvernementsbeurs kan tasten, later beter worden dan het thans is
;

doch dat alles is een toekomstbeeld, waarop m.i. door de Regeering niet

zulke ingrijpende maatregelen mogen worden gebaseerd.

Het is den ontwikkelden Minahasser evengoed als menig Europeaan
bekend, dat er een wanverhouding bestaat tusschen uitgaven en in-

komsten in dit gewest; dat voor Onderwijs en Eeredienst in de Minahassa
thans 61 % en op de Sangir- en Talaoet-eilanden 86 % van het inkomsten-

budget wordt verbruikt. Menig weldenkend Inlander acht dit een

schande voor zijn volk ; zou niets liever zien dan dat die werd uitge-

wischt door gepaste regeeringsmaatregelen, maar vraagt zich af : ,,moeten
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ons daarvoor nu alle Gouvernementsscholen worden afgenomen ; zijn

er geen andere wegen tot verbetering ?"

In de toelichting op art. 1 lezen we : „In verschillende missives

wordt gesproken van ..eenige" en „een zeker aantal" Gouvernements-
scholen ; wij ('t Genootschap) wenschen, dat alle scholen worden over-

gedragen ; uitzondering werd hier bedenkelijk ; onze taak zou worden
bemoeilijkt, een grondige hervorming van het gehalte van het onderwijs

tegengewerkt als het ambt van Gouvernementsonderwijzer blijft be-

staan. Een particuliere vereeniging als ons Genootschap heeft de noodige

groote vrijheid van beweging voor onvermijdelijke proefnemingen
noodig. Dus het geheele onderwas onder onze leiding. De heer Colun
roert het voortbestaan van Gouvernementsscholen in de Minahassa
niet aan en gaat kennelijk van de verondersteUing uit, dat ze alle in het

Conversieplan zidlen worden begrepen. De heer Boes sluit zich hierbij

grootendeels aan, maar maakt een uitzondering voor 3 scholen, grooten-

deels door Mohammedaansche kinderen bezocht. Geen uitzondering

;

ook die 3 scholen moeten we hebben !"

Art. 2 bevat de overname der Menadosche school, een Inlandsche

school met Hollandsch als voertaal. Die school zal op denzelfdon voet

worden voortgezet, geheel op kosten der Regeering. Waarvoor dan
overgave noodig is, begrijpen we niet. Ze wordt onder anderen ook

geregeld door een 16 a 20 Mohammedaansche leerlingen, meest zonen

van Hoofden buiten de Minahassa bezocht, die dat bezoek wel zullen

staken als er sterk Christelijk getint onderwijs wordt gegeven.

Is dat nu Christelijke humaniteit, o. Zending ! is dat eerbiediging

van godsdienstige begrippen van andersdenkenden ?

Laat de Gouvernementsschool met rust en pas die onvermijdelüke

proefnemii^en eerst toe op uw eigen school ! Tracht het volk na al die

proefnemingen door uw ideaal onderwijs tot u te trekken en het ver-

trouwen te herwinnen ; dringt het niet op, wat het nu niet verlangt

!

Dring, niet op, maar gebruik het betere als lokaas ! Het laatste

hebt ge nooit gekund. Vrees voor Rome's voortgang tegenover uw eigen

benarde finantiëele toestanden, (December 1910 was op de balans over

dat jaar nog / 29.000.— te kort,) sporen u aan een zeer hooge troef,

wellicht de laatste, uit te spelen. Ge vreest het voortbestaan van het

Gouvernements-onderwijzersambt en zelfs van een 3-tal Openbare
Scholen met Mohammedaansche leerlingen

; ge vreest, dat ook in de

toekomst de onbeduidendheid uwer scholen, de mindere geschiktheid

van uw personeel in het oog zullen loopen ; daarom weg met alles !

Art. 3 bevat een nieuwe subsidieregeling, als bijlage daaraan toe-

gevoegd. Sommige bepalingen daarin vinden we zeer vaag : b.v. het

onderwijs omvat minstens (het kan dus opgeschroefd worden naar eigen

believen) ; het hoofd der school wordt bij minder dan 50 leerlingen door

minstens één kweekeling bijgestaan (men kan er dus ook 3 a 4 benoemen ;

de Regeering geeft toch voor elk subsidie), enz. Eén punt trok onze

bijzondere aandacht, n.1. Art. 1 alinea 13. ,, Schoolgeld kan geheven

worden ten hoogste tot het bedrag van gemiddeld / 1.— per leerling

per maand."
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Nergens staat of die geïnde schoolgelden in 's Lands kas zullen

worden gestort dan wel in mindering der subsidiën zullen komen. Er
is alzoo een achterdeurtje opengehouden om, buiten de subsidiën voor

onderwijzers, kweekelingen, leerlingen enz., een belangrijk bedrag aan
schoolgeld te innen.

In de geheele Residentie zijn pl.m. 3600J3 schoolgaande kinderen van
wie dus 36000 x 12 x/1.— = / 432.000.— schoolgeld 's jaars kan
worden verkregen. Het heeft ons verbaasd, dat de Zending, die toch

wist, dat de Regeering reeds sedert jaren naar bezuiniging zocht, Haar
er nooit op heeft gewezen, dat zulk een schoolgeldhefRng mogelijk was,

en dit pas doet nu de baten in eigen kas kunnen vloeien. O.i. geeft de

Zending hier het rechte middel aan, langs welken weg door de Regeering

zelf kan bezuinigd worden, n.1. door schoolgeldhefTiing, die echter alleen

mogelijk zal zijn, indien zij het geheele inlandsch onderwijs in handen
neemt, dan wel bepale, dat ook op de gesubsidieerde scholen, dat school-

geld in dezelfde mate moet worden betaald, daar deze anders door het

niet of tot een minder bedrag te doen de leerlingen aan de Gouverne-
mentsscholen zullen onttrekken.

Bij het slotartikel 13 kan bij een opzeggingstermijn van twee jaar

ten allen tijde alles aan het Gouvernement worden teruggeven. Een
echte handelstruc ! Nadat groote verwarring is gesticht, nadat alles in

desolaten toestand is geraakt, wordt het Gouvernement het zaakje weer
op het dak geschoven. Is het Gouvernement niet mild genoeg met
subsidiën, dan maar gedreigd met teruggave.

Art. 2. ,,De tien Gouvernementsgebouwen met inventaris worden
aan het Genootschap in bruikleen afgestaan. Eveneens ontvangt het

Genootschap in bruikleen alle aan de negorijen toebehoorende school-

gebouwen met inventaris, die thans door het Gouvernement worden
gebruikt. Op de bevolking wordt de verplichting gelegd alle in gebruik

zijnde gebouwen te onderhouden, zoo noodig te vernieuwen, voor nieuwe
scholen geschikte gebouwen op te richten of beschikbaar te stellen en

van meubilair te voorzien."

Voorzeker geen onaardig douceurtje bij de overgave !

Ik geloof, dat ook de Katholieke missie, die nu overal haar eigen

gebouwen opricht, en andere corporaties onder vrij wat zekerder waar-

borgen voor degelijk onderwijs in de toekomst die tien (nieuwe) Gouver-
nementsgebouwen ook gaarne in bruikleen zullen nemen. Doch dat

daargelaten. De Regeering kan ze afstaan, aan wien Ze verkiest.

Met de aan die negorijen toebehoorende gebouwen is o.i. echter de

zaak minder zuiver. De gebouwen, voor Eeredienst en Onderwijs in de

Minahassa in gebruik, kunnen we met uitzondering van bovengenoemde
10 Gouvernementsschoolgebouwen in de volgende 3 categoriën

verdeelen :

1°. kerkgebouwen, door collecten onder de kerkelijke gemeente-

leden, gesticht, zooals te Tondano, Airmadidih, Kakas en een paar

andere plaatsen. Deze zijn natuurlijk het eigendom der Inlandsche

Protestantsche gemeente ;

2°. kerkgebouwen, tevens voor Gouvernements- of particuliere
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schoolgebouwen dienende. Deze vormen de meerderheid. Hieronder

zijn echter vele, die oorspronkelijk voor schoolgebouw zijn opgericht en

pas later voor de godsdienstoefeningen beschikbaar gesteld, en die dus

evengoed met den naam „schoolgebouw" bestempeld kunnen worden
en 3°. schoolgebouwen, uitsluitend als zoodanig dienst doende.

De bij de 2° en 3° categorieën bedoelde gebouwen zijn niet in heeren-

maar in negorüdienst opgericht en zijn en blijven derhalve o.i. het

eigendom der negoiü. Met de in de derde categorie bedoelde school-

gebouwen is dit persé het geval. In Art. 2 erkent het Genootschap, dat

de gebouwen aan de negorijen toebehooren en aan het Gouvernement in

bruikleen zijn afgestaan. Is het nu niet in de hoogste mate aanmatigend

om bij contract van de Regeering te verlangen, dat Zij de aan de negorijen

toebehoorende en Haar in bruikleen afgestane gebouwen aan het Genoot-

schap overdoet ? Wel erkenden de Hoofden vroeger, de billijkheid en

mogelijkheid (het bruikleenstelsel bestaat reeds jaren), dat op een

dergelijke wijze door de bevolking een deel der kosten van het onderwijs

wordt gedragen, doch het is hier de vraag : Zijn alle negorijen in dezen

gehoord ; nemen alle negorijen er genoegen mee, dat alzoo zonder hen

over hunne bezittingen wordt beschikt ? Ze hebben destijds die ge-

bouwen gegeven voor Gouvernementsonderwijs. Onlangs vernam ik,

dat door sommige negorijen bij eventueele Conversie, de vrije beschikking

over hunne eigendommen zou worden gevraagd. Geen nood, denkt zeker

het Genootschap : de Regeering dient zich aan het Contract te houden
;

een weinig pressie van Haar en die gebouwen krijgen we wel. Och, een

Inlander zegt zoo licht : ,,boleh djoega (,,het zij zoo"), al gaat het hem
dan ook niet van harte."

Waar men ook thans nog in tal van negorijen van de meening uit-

gaat, dat de door de negorij in ne^orijdienst opgerichte gebouwen (het

zij voor kerk of school, tevens kerk) het eigendom der negorij zijn en

blijven, geven we der Zending, indien ze nog plannen mocht hebben
voor Conversie, om later teleurstelling te voorkomen ernstig in over-

weging vooraf betreffende het eigendomsrecht der in de tweede categorie

bedoelde gebouwen een nauwkeurig onderzoek in te stellen.

Waar de Zending alleen melding maakt van ,,schoolgebouwen"

bedoeld ze blijkbaar alleen de in de derde categorie genoemde gebouwen
en schijnt stilzwijgend uit te gaan van het denkbeeld, dat die der tweede
categorie reeds alle ter harer beschikking zijn. Vergist ze zich niet,

wanneer ze zich daarbij beroept op het besluit van den Resident van
Menado d.d. 13 December 1895, N°. 438, dat luidt : Overwegende, dat

Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië bij kabinet-

schrüven van 23 Juli 1892 N°. 1 als beginsel heeft aangenomen, dat de

door de Inlandsche bevolking opgerichte kerkgebouwen in de Minahassa
het eigendom zijn der kerkelüke gemeente, ook al doen zij tevens dienst

als Gouvernements Inlandsche school ; heeft besloten : Art. 1 Gebouwen,
door de Inlandsche bevolking in de Minahassa opgericht om zoowel uit-

sluitend tot kerkgebouw als kerk- tevens schoolgebouw te dienen, of

waaraan later dergelijke bestemming gegeven is, zijn het eigendom van
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de Prot^tantsche Inlandsche Christengemeente, waarbij zij thans in

gebruik zijn.

We wenschen het Genootschap toe, dat zij met bovenstaand besluit^

berustende op een „kabinetschrijven" en waarin slechts sprake is van
„k^k^ke" gemeente, in haar recht is, doch twijfelen er aan.

In de toelichting op Art. 2 lezen we : ,,De heer Boes stelt voor van
de 10 Gouvernementsgebouwen er twee aan de Katholieke missie af te

staan. Van overgave van Gouvernementsscholen en gebouwen aan de

Katholieke missie kan geen sprake zijn ; overdracht van eenig gebouw
aan de Katholieke missie zou een zonderlingen indruk maken en minder
gewenschte gevolgen kunnen hebben." De bestaande toestanden (n.1.

het geven en onderhouden van gebouwen, enz.) moeten dus thans

dringend noodig reglementair verplichtend worden met het oog op de

aanhangige plannen.

Commentaar op deze toelichtingen is niet noodig ; ze spreken voor
zich zelven. Waar de bevolking tot heden jarenlang vrijwillig heeft

bijgedragen voor die onnoozele Gouvernementsscholen, moet ze thans

met reglementaire- en bestuursdwang worden verplicht hetzelfde te

doen voor de „door haar verlangde Zendingsscholen." De Zending
vreest zelf verzet. Wel, dan maar opgedrongen, wat het niet verlangt.

Art. 4, alinea 1. Onderwijzers, hulponderwijzers en kweekehngen,

die tot op den datum in Art. 1 genoemd bij Gouvernementsscholen in

de Minahassa werkzaam waren, kunnen, indien zij zulks verlangen en

de Beheerders (de Hulppredikers en Zendehngen) der Genootschaps-

scholen daartegen geen bezwaar hebben, overgaan in dienst van het

Ned. Zend. Genootschap. Het Gouvernement waarborgt hun even\^el

het hun toegezegde tractement, benevens de in uitzicht gestelde ver-

hoogingen en het recht op pensioen. In alinea 2, 3, 4 en 5 wordt
bepaald, dat bij overgang een verklaring als bedoeld bij Stbl. 1895,

N°. 146, Art. 1 N°. 6 gelijk wordt gesteld met het kweekehngsexamen
;

het afgelegd kweekelingsexamen gelijk gesteld zal worden met het

hulponderwijzersexamen, en het hulponderwijzersexamen met een eind-

diploma eener gesubsidieerde particuliere kweekschool.

Met dit art. 4, alinea 1—5 wordt reeds thans gegoocheld ; in de

toekomst zal dat nog meer geschieden. Van overgave der Gouverne-
mentsonderwijzers door de Regeering aan een particuliere corporatie

kan natuurlijk geen sprake zijn. Dus moest er wat anders op verzonnen
worden, want de Zending erkent zelve een groot deel der Gouvernements-
onderwijzers de eerste jaren niet te kunnen missen om de Conversie-

plannen ineens, niet geleidelijk, te kunnen doordrijven. Welnu, aan den

eenen kant wat dwang, aan den anderen kant een lokaas, en het zal,

dacht men, wel lukken. Voor het laatste heeft Art. 4, alinea 1—5 reed»

dienst gedaan. Aan vele onderwijzers is gevraagd : „Waarom zouden
jelui niet overgaan

;
je behoudt immers hetzelfde tractement, dezelfde

verhoogingen en het recht op pensioen, door de Regeering gewaarborgd?"
En wanneer de betrokkenen dan verklaarden liever in Gouverne-

mentsdienst te willen blijven, zelfs onder geringere bezoldiging, werden
zij met een overplaatsing naar Z. Celebes, Borneo of Sumatra bedreigd.
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Kweekelingen en hulponderwijzers zijn goedgunstig gestemd met hun
bevordering zonder examen. Volgens de bepalingen zijn Inlandsche

onderwijzers, evenals de Europeesche, onderhevig aan overplaatsingen

naar alle deelen van den Archipel, waar de Regeering hunne diensten

noodig acht. Toch worden om tal van zeer gegronde redenen Inlandsche

onderwijzers bij voorkeur geplaatst in de landstreek, waar ze geboortig

zijn, en wordt zelden van dezen regel afgeweken. De 500 Inlandsche

onderwijzers in de Minahassa zijn, op enkele uitzonderingen na, dan ook
allen Minahassers. De menschen gevoelen zich onder hun ras- en geloofs-

genooten, te midden van hun familieleden, het gelukkigst en kunnen
nergens beter dan in hun eigen vruchtbaar land in hun onderhoud voor-

zien. Een overplaatsing, als bedoeld, is voor hen eene straf. Weinigen
zullen hiervan beter overtuigd zijn dan gij, Bestuurderen van het Ned.

Zendeling-Genootschap, waar in Art. 8 uwer Concept-overeenkomst

staat : ,,Het personeel wordt bij voorkeur verbonden aan scholen,

gelegen in het district, waaruit het afkomstig is." Toch laat ge hier een

500-tal personen, waarvan ge, evenzeer als ik, de overtuiging hebt, dat

minstens 90% niet uit eigen beweging wenscht over te gaan, voor de

keuze stellen tusschen : overplaatsing naar elders, ontslag uit den dienst,

of zelf verzoeken in dienst van het Genootschap over te gaan. Een zeer

onchristelijk dilemna. Zending ! Wetende, dat ge al die menschen, op

wier diensten niets valt aan te merken en waarvan ge zelf wilt en moet
gebruik maken, met overplaatsing en ontslag dupeert en diep grieft,

maakt ge daarv^an misbruik om hen te dwingen nederig tot u te komen
met het verzoek : ,,mogen we, alsjeblieft, in dienst van het Genootschap
overgaan ?" om later te kunnen zeggen : kijk, van ,,verzet en beroering,"

waarvoor we zelf vreesden, is niets merkbaar ; de lieden komen zich-

zelven aanbieden.

Ik vraag u, gevoelt gij zelve niet, dat ge in blinden ijver voor uw
heersch- en hebzucht op honderdtallen onschuldigen de pijnbank toe-

past ? Doch verder ! Nadat nu zoo'n onderwijzer op een dergelijke

wijze tot overgang is gedwongen, staat het nog aan den Beheerder der

Zendingsschool hem aan te nemen ; dus, nadat een Inlandsche onder-

wijzer door dwang vernederd is om tot u te komen, loopt hij zelfs nog
kans afgewezen te worden. Den Beheerders is hier een krachtig wapen
in handen gegeven, eens af te rekenen met degenen onder de Gouverne-
mentsonderwijzers, die tot heden niet in alle opzichten naar hun pijpen

hebben gedanst. Slachtoffers zullen er vallen door U, ter wille uwer
belangen, en van uwe heersch- en hebzucht

!

,,Er zullen ?" neen, allen zullen vallen ! Na eenerzijds met dwang,
anderzijds met alinea 1 als lokaas een 500 Gouvernementsdienaren tot

een gewillig werktuig voor het doordrijven Uwer Gonversieplannen te

hebben gemaakt, ge erkent zelf, dat anders Conversie ineens moeilijk

gaat, na eerst daarvoor van hun diensten gebruik gemaakt te hebben,

zult ge allen aan den dijk zetten. Alinea 6 van hetzelfde art. 4 toch

luidt : ,,Telkens, wanneer personeel in het bezit van een einddiploma

eener gesubsidieerd particuhere kweekschool voor Inlandsche onder-
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wijzers beschikbaar is, treedt dit in de plaats van het personeel, dat
overeenkomstig dit artikel (Art. 4) in dienst is gebleven.

Het staat er, lezers ! Zij, die overgaan, worden ontslagen, zoodra
het Genootschap voldoende eigen onderwijskrachten beschikbaar heeft

!

Wel is hen als lokaas alinea 1 voorgehouden, doch alinea 6 is voor hen
verzwegen. En daarom, nogmaals. Zending, ge speelt valsch spel

!

Is de wijze, waarop ge die 500 Gouvernementsonderwijzers dwingt en
lokt tot overgang in dienst van het Genootschap reeds verre van fair,

ge laat daarbij die argeloozen hun eigen doodvonnis teekenen. Wreeder,
onchristelijker voorstel heb ik zelden onder de oogen gehad en ik vraag
me af : „Keeren we weer tot de dagen der Inquisitie terug ?"

In de toelichting op Art. 4 lezen we: op alinea 1: ,, Nadrukkelijk moet
Beheerders de vrijheid gelaten worden zoodanige personen te weren,
die' hun ongeschikt schijnen, terwijl zij, die overgaan, door het Gouver-

nement schadeloos gesteld moeten worden voor mogelijk te lijden verlies.

Beide voorwaarden moeten we uitdrukkelijk handhaven tegenover den
heer Boes, die van elk van deze het gewicht in twijfel stelt. Zonder
de gewaarborgde inkomsten der voormalige Gouvernementsonderwijzers
zou groote ontevredenheid ontstaan, waarvan het Genootschap de

nadeelige gevolgen zou ondervinden."

In die op alinea 2—5. ,,We meenen, dat het niet aangaat aan het

personeel, dat thans in functie is, een examen te eischen, vooral niet,

wanneer men overeenkomstig lid 6 van dit artikel bepaalt, dat de hier

bedoelde personen, zoodra zij door aan de kweekschool opgeleid personeel

kunnen worden vervangen, eenvoudig worden ontslagen."

Heeft het Zendeling-Genootschap alle schaamtegevoel verloren ?

En eindelijk in die op alinea 6. ,,Tegen deze naar Europeesche

begrippen niet billijke bepaling, schijnt in Indië geen bezwaar tebestaan."

Commentaar op deze toelichtingen is eveneens overbodig ; ze

spreken voor zichzelf ,,Zoodanige personen, die Beheerders ongeschikt

schijnen !" Alle onderwijzers, die gedwongen worden over te gaan, zijn

in het bezit van diploma's van meerdere waarde dan die der particuliere

gesubsidieerde kweekschool. Waarin kan die ongeschiktheid bestaan ?

Wel, nergens anders in dan, dat de personen in kwestie zich tot heden
niet een gewilUg werktuig der Beheerders hebben getoond. Er zullen

slachtoffers vallen ! De heer Boes heeft zich hier weer dapper geweerd ;

hij achtte het zelfs overbodig om die arglooze slachtoffers, nadat hun
de onderteekening van hun eigen doodvonnis is afgeperst, tot de vol-

trekking daarvan, de hun toekomende inkomsten te waarborgen.
Ge erkent zelf, Zendingmannen, in de toelichting op art. 4 alinea 6

de onbillijkheid der bepaling, maar hebt uw geweten in slaap gesust met

:

„het zijn maar Inlanders l",,^ Ik vraag : wat hebben diezelfde Inlandsche

geloofsgenooten in de toekomst te verwachten van mannen met zulke

denkbeelden van recht en billijkheid ? ! ! !

Bedenkt toch, dat ge in de Minahassa niet meer staat tegenover
een troep Heidenen, die zich in hunne domheid misschien nog zouden
kunnen verbeelden, dat dit jut Christelijk Nederlandsche integriteit is.

De Minahassa is niei?1^éüöï#aï zef yjoor 4P jaar was !

YALE Dii'ixüiY SCHOGL
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Waar ge zulke onwaardige beginselen de uwe durft te maken, als

die in art. 4, alinea 6 en de toelichting daarop met een front d'airain

worden besproken, durf ik U verzekeren, dat de Minahassa U doorziet

;

dat ze zich geen sectarisch onderwijs door u zal laten opdringen ; dat

ze u met de Conversie uwe laatste troef zal hebben laten uitspelen en dat

ge daarmee een zeer onchristelijk fiasco zult maken.
Intusschen zullen de arme Minahassers de dupen van dat ignobel

spel geworden zijn en veel kwaad zijn gesticht, dat niet meer te her-

stellen zal zijn.

De heer Gunning besluit zijn brochure met de woorden : „De goede

zaak van Christendom en beschaving zal ongetwijfeld, ook ondanks

dezen tegenstand, triomfeeren !"

Wij hopen, dat die goede zaak het zal doen ondanks eene dienaresse

met principes als de tegenwoordige Nederlandsche Protestantsche

Zending.

T. F. VIERSEN.
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